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Cotação de Preços (28/02/11) R$ Recortes 

Feijão Carioca1 - R$ 60,00  a R$ 80,00/ sc de 60 kg  Safra de grãos cresce em área e produção e chega a 

153 milhões de ton. 
A safra nacional de grãos do ciclo 2010/2011 deve chegar a 

153 milhões de toneladas, com mais um recorde de produção e 
aumento de 2,6% ou cerca de 3,8 milhões t a mais que a safra 

passada (149,2 milhões de t). Com relação ao último 

levantamento, realizado em janeiro, a produção cresceu 2,4%, 

o equivalente a 3,6 milhões de toneladas. Já a área de cultivo 
deve aumentar 3,1%, atingindo 48,8 milhões de hectares. Os 

números são do quinto levantamento realizado pela Conab no 

mês passado 
Fonte: CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento 

 

Exportações do agronegócio crescem 26,3% em 

janeiro .  
O primeiro mês de 2011 manteve a tendência positiva no comércio 

internacional dos produtos do agronegócio brasileiro. As exportações 

em janeiro somaram US$ 5,1 bilhões, resultado 26,3% superior ao 

registrado no mesmo período de 2010. Esse é o melhor desempenho 

para o mês de janeiro desde 1989, quando teve início a série 

histórica. O saldo da balança comercial do setor agropecuário teve 
acréscimo de US$ 800 milhões, comparando com janeiro de 2010, e 

alcançou US$ 3,9 bilhões. Nos últimos 12 meses, os embarques 

chegaram a US$ 77,5 bilhões, valor recorde para o período 

Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  

 

Indústria diz ter criado fertilizante inteligente  
Mais de 30 pesquisadores, técnicos, representantes de 

cooperativas e produtores brasileiros foram à Espanha para 
conferir uma nova fórmula de fertilizante que promete 

melhorar a eficiência de fósforo no solo. O produto, 

denominado Top-Phos, deve ter os primeiros resultados 
conferidos ainda nesta colheita em lavouras do Brasi 
Fonte: Gazeta do Povo 

 
Nova fronteira agrícola é destaque na produção de 

grãos .  
A nova fronteira agrícola conhecida como Matopiba, que 
compreende as regiões produtoras dos estados do Maranhão, 

Tocantins, Piauí e Bahia, vem se destacando no mercado de 

grãos. O clima estável, com regime de chuvas equilibrado, e a 

topografia plana do solo, característica do bioma cerrado, são 
apontados pelo gerente de Levantamento e Acompanhamento 

de Safras da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), 

Carlos Bestétti como pontos favoráveis ao desempenho da 
região. Segundo ele, a grande expansão aconteceu nos últimos 

dez anos pela influência de produtores vindos da região Sul do 

país, com uso de modernas práticas agrícolas, em busca de 
áreas mais extensas e baratas para produzir em larga escala 

Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  
 

Milho2 – R$ 25,00 / sc de 60 kg  

Soja2 – R$ 43,00 / sc de 60 kg  

HORTALIÇAS
3 (Preço líquido pago ao produtor)  

Alface – R$ 7,00 / cx de 7 kg  

Beterraba – R$ 30,00/ cx 20 kg  

Cenoura – R$ 22,00 / cx 20 kg  

Chuchu – R$ 15,00 / cx 20 kg  

Couve Manteiga – R$ 0,60 / (maço 500 g)  

Couve Flor – R$ 38,00 / Dz  

Mandioca – R$ 11,00 / cx 20 kg  

Morango – R$ 6,00 / caixa (04 cumbucas de 350 g)  

Pimentão - Campo R$ 10,00; Estufa R$ 12,00 / cx 12 

kg  
 

Quiabo -  R$ 18,00 / cx  12 a 14 kg  

Repolho – R$ 12,00 / sc 20 kg  

Tomate – R$ 42,00 / cx 20 kg  

FRUTICULTURA 3  (Preço líquido pago ao produtor)  

Goiaba – R$ 22,00/ cx 20 kg  

Maracujá – R$ 1,50 / kg  

Tangerina Ponkan – R$ xxx/ cx 20 kg xx 

Limão – R$ 9,00 / cx 20 kg    

PECUÁRIA  

Bovino  

Arroba4 – R$ 93,00 Não Rastreado e R$ xxxx Rastreado  

Bezerro 8 a 12 meses (nelore ou anelorados )5  

- R$ 680,00  

Leite   

Litro6 –  Pro-Leite:R$ 0,75 ; Fora do  Pro-leite:R$ xxx  

Extra Cota: R$ xxx                    Frete:  R$ 0,07/L 
 

Suíno7 - Vivo  

Kg – R$ 2,20  

Aves7 – Frango Vivo  

       Kg – R$ 2,00  

--  Galinha Caípira8   

       Unidade (± 1,7 Kg) - R$ 25,00  

Carneiro9  

Kg - R$ 3,50 (Borrego) - carcaça R$ 7,50;  Kg R$ 2,50  

ovelha e carneiro para descarte – carcaça R$ 6,80        

Peixe10  (Tilápia) (Preço líquido pago ao produtor)  

       Kg – R$  2,70 a R$ 3,10 xx 

Avestruz11 – vivo  

       Kg – R$  xxx xx 

                                                
FONTES :  1 CORREPAR;  2 COOPA-DF;   3 CEASA-DF;  4  AFE / FNP;  5 SR EZIO –  Padre Bernardo;  6 COPAS;  7  ASA ALIMENTOS;  8 CHAC . FELICIDADE;  9 

LM;  10 SAN  FISH; 11 COCAPLAC (p/Associado). Variação em relação à semana anterior  (alta)  (estável)  (baixa) 

(*) Não incluso Frete + Imposto 

Vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura 
Pecuária e Abastecimento / GDF 

http://www.agrolink.com.br/clipping/jr.aspx?cn=153353&ul=178381&cid=25241&rt=1&cnd=0&tv=1
http://www.agrolink.com.br/clipping/jr.aspx?cn=153353&ul=178381&cid=25241&rt=1&cnd=0&tv=1
http://www.agrolink.com.br/clipping/jr.aspx?cn=153353&ul=178381&cid=25241&rt=1&cnd=0&tv=1
http://www.agrolink.com.br/clipping/jr.aspx?cn=153469&ul=178498&cid=25241&rt=1&cnd=0&tv=1
http://www.agrolink.com.br/clipping/jr.aspx?cn=153469&ul=178498&cid=25241&rt=1&cnd=0&tv=1
http://www.agrolink.com.br/clipping/jr.aspx?cn=153469&ul=178498&cid=25241&rt=1&cnd=0&tv=1
http://www.agrolink.com.br/clipping/jr.aspx?cn=153469&ul=178498&cid=25241&rt=1&cnd=0&tv=1
http://www.agrolink.com.br/clipping/jr.aspx?cn=153579&ul=178608&cid=25241&rt=1&cnd=153579&tv=1
http://www.agrolink.com.br/clipping/jr.aspx?cn=153700&ul=178730&cid=25241&rt=1&cnd=0&tv=1
http://www.agrolink.com.br/clipping/jr.aspx?cn=153700&ul=178730&cid=25241&rt=1&cnd=0&tv=1
http://www.agrolink.com.br/clipping/jr.aspx?cn=153700&ul=178730&cid=25241&rt=1&cnd=0&tv=1
http://www.agrolink.com.br/clipping/jr.aspx?cn=153700&ul=178730&cid=25241&rt=1&cnd=0&tv=1


Exportações crescem 26,3% em janeiro 
 

Embarques dos produtos do agronegócio brasileiro totalizaram US$ 5,1 bilhões ─ US$ 1,1 bilhão a mais que o 

registrado no mesmo período de 2010. Destaques para complexo soja, carne de frango e café 

O primeiro mês de 2011 manteve a tendência positiva no comércio internacional dos produtos do agronegócio 

brasileiro. As exportações em janeiro somaram US$ 5,1 bilhões, resultado 26,3% superior ao registrado no 

mesmo período de 2010. Esse é o melhor desempenho para o mês de janeiro desde 1989, quando teve início a 

série histórica. O saldo da balança comercial do setor agropecuário teve acréscimo de US$ 800 milhões, 

comparando com janeiro de 2010, e alcançou US$ 3,9 bilhões. Nos últimos 12 meses, os embarques chegaram 

a US$ 77,5 bilhões, valor recorde para o período. 

Complexo soja (óleo, farelo e grão) foi o item com maior crescimento no mês em valor e volume exportado, 

seguido do café e da carne de frango in natura. A receita com a soja em grãos subiu 136,3% e a quantidade 

embarcada aumentou 123,7%. Os resultados do óleo foram ainda mais expressivos. O volume exportado saltou 

377,8% e o valor foi 531% maior que o verificado em janeiro de 2010. No total, as exportações do complexo 

soja totalizaram US$ 598,6 milhões, aumento de 89,3% no período. 

Os embarques de café também foram destaque, com receita 65,9% maior que o valor obtido no primeiro mês do 

ano passado, alcançando US$ 595,4 milhões. A quantidade embarcada do café em grãos subiu 23,9% (155 mil 

toneladas ou 2,58 mil sacas de 60 kg). 

O frango in natura foi responsável pelo bom desempenho das exportações de carnes (frango, bovino e suíno) 

que somaram US$ 1 bilhão e superaram em quase 20% os números de janeiro de 2010. O produto rendeu US$ 

505 milhões, 51,4% a mais que o valor registrado em janeiro de 2010. O volume exportado subiu 28%, 

resultando em 268 mil toneladas comercializadas. 

De fevereiro de 2010 a janeiro de 2011, as exportações cresceram 19,8% na comparação com o período de 

fevereiro de 2009 a janeiro de 2010, quando a receita fechou em US$ 64,7 bilhões. 

Os setores que mais contribuíram para esse desempenho foram: complexo sucroalcooleiro (38,5%), produtos 

florestais (29,5%) e carnes (16,3%).   

Destinos 

Os países em desenvolvimento são os que mais têm ampliado as importações dos produtos agropecuários do 

Brasil. Destaque para China (94,3%), Argélia (126,7%), Marrocos (108%), Egito (83,6%) e Rússia (44,9%). 

Espanha (84,3%), França (46,5%), Itália (42,2%) e Bélgica (40,9%) também aumentaram as aquisições do 

Brasil. Nos últimos 12 meses, as importações chinesas passaram de US$ 8,8 bilhões para US$ 11,1 bilhões, 

uma variação de 25,5%. O país asiático é o principal comprador de produtos do agronegócio brasileiro, com 

participação de 14%. (Laila Muniz) 

Fonte: Mapa 


