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Cotação de Preços (21/06/10) R$ Recortes 

Feijão Carioca1 - R$ 110,00  a R$ 135,00/ sc de 60 kg  Plano Safra 10/11 financiará R$60,7bi a juros de 

6,75%  
O Plano Safra 2010/11 ofertará financiamentos de 60,7 bilhões 

de reais a juros controlados de 6,75 por cento ao ano, de um 
total de 116 bilhões de reais previstos para a nova temporada, 

informou o Ministério da Agricultura . 
Fonte: Reuters  

 

Governo investe R$ 1 bilhão para dobrar capacidade 

de armazenagem nas fazendas  
Para dobrar a capacidade de armazenamento nas fazendas, o 

governo federal decidiu aumentar em 100% os recursos do 

Programa de Incentivo à Irrigação e à Armazenagem 

(Moderinfra). O investimento faz parte do Plano Agrícola e 
Pecuário 2010/2011. O maior plano agrícola da história vai 

destinar R$ 100 bilhões para a agricultura empresarial 

financiar a nova safra 
Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

 

Preocupação com "super erva daninha" chega ao 

Brasil .  
A preocupação com as ervas daninhas resistentes a um dos 

herbicidas mais usados na agricultura e que atualmente 

assombra os Estados Unidos chegou ao Brasil, onde já foram 
registradas 5 dessas plantas conhecidas como "super ervas 

daninhas", resistentes ao glifosato 
Fonte: Reuters 

 

Mais Alimentos financia equipamentos para 

processamento de frutas 
O Pronaf Mais Alimentos, a partir de agora, também passará a 

financiar equipamentos para processamento de frutas. Um 

acordo entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(MDA), a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e 

Equipamentos (Abimaq) e o Sindicato das Indústrias de 

Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul 

(Simers) vai garantir desconto médio de 15% em relação aos 
preços de mercado desses produtos. 
FONTE: AGROSOFT 

 

Preços de exportação do agronegócio compensam 

pressão do câmbio .  
Pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia 
Aplicada, da Esalq/USP, que elaboram índices de exportação 

do agronegócio apontam que o início deste ano foi marcado 

pela recuperação dos preços em dólar recebidos pelo 

agronegócio brasileiro (IPE-Agro/Cepea). O câmbio real do 
setor, no entanto, esteve no patamar mais desfavorável às 

exportações da década de 2000 
Fonte: Agrolink  

Milho2 – R$ 15,00 / sc de 60 kg  

Soja2 – R$ 34,00 / sc de 60 kg  

HORTALIÇAS
3 (Preço líquido pago ao produtor)  

Alface – R$ 5,00 / cx de 7 kg  

Beterraba – R$ 15,00/ cx 20 kg  

Cenoura – R$ 9,00 / cx 20 kg  

Chuchu – R$ 15,00 / cx 20 kg  

Couve Manteiga – R$ 0,40 / (maço 500 g)  

Couve Flor – R$ 32,00 / Dz  

Mandioca – R$ 9,00 / cx 20 kg  

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

Pimentão – Campo R$ 7,00; Estufa R$ 9,00 / cx 12 kg   

Quiabo -  R$ 25,00 / cx  12 a 14 kg  

Repolho – R$ 7,00 / sc 20 kg  

Tomate – R$ 25,00 / cx 20 kg  

FRUTICULTURA 3  (Preço líquido pago ao produtor)  

Goiaba – R$ 42,00/ cx 20 kg  

Maracujá – R$ 1,20 / kg  

Tangerina Ponkan – R$ 10,00/ cx 20 kg  

Limão – R$ 20,00 / cx 20 kg    

PECUÁRIA  

Bovino  

Arroba4 – R$ 74,00 Não Rastreado e R$ xxxx Rastreado  

Bezerro 8 a 12 meses (nelore ou anelorados )5  

- R$ 600,00    

Leite   

Litro6 –  Pro-Leite:R$ 0,69 ; Fora do  Pro-leite:R$ 0,68  

Extra Cota: R$ xxx                    Frete:  R$ 0,061/L 
 

Suíno7 - Vivo  

Kg – R$ 2,70  

Aves7 – Frango Vivo  

       Kg – R$ 1,50  

-  Galinha Caípira8   

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

Carneiro9  

Kg - R$ 3,50  (Borrego) – carcaça R$ 7,00;  R$ 2,50  

ovelha e carneiro para descarte – carcaça R$ 5,80        

Peixe10  (Tilápia) (Preço líquido pago ao produtor)  

       Kg – R$  2,70 a R$ 3,10  

Avestruz11 – vivo  

       Kg – R$  xxx xx 

 

                                                
FONTES :  1 CORREPAR;  2 COOPA-DF;   3 CEASA-DF;  4  AFE / FNP;  5 SR EZIO –  Padre Bernardo;  6 APROLEITE;  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 
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Tecnologia para a suinocultura já está disponível na Árvore do 
Conhecimento 
 
A cadeia produtiva de suínos, assim como os elevados níveis de consumo do produto não apenas no Brasil 

como em todo o mundo, reforçam a importância do setor e a crescente necessidade de atualização em 

função principalmente dos avanços tecnológicos e dos padrões de qualidade cada vez mais cobrados pelo 

mercado.  

Em função do papel deste segmento, considerado um dos mais dinâmicos do país -, inclusive pelos efeitos que 

causa nas cadeias dos insumos como milho e soja, assim como na indústria, nos transportes, nos serviços, etc -, 

a Embrapa Suínos e Aves (Concórdia/SC), em parceria com a Embrapa Informação Tecnológica (Brasília/DF) 

e a Embrapa Informática Agropecuária (Campinas/SP), acabam de publicar na web mais uma fonte de 

informações relacionadas ao assunto. 

Trata-se da Árvore do Conhecimento Suínos, da Agência de Informação Embrapa, que desde do dia primeiro de 

junho de 2010 está disponível para livre consulta de produtores, empresários, pesquisadores, estudantes e 

demais públicos que precisem de dados atualizados e confiáveis sobre manejo, material genético, proteção 

ambiental, nutrição, sanidade e gestão da unidade produtiva – tudo isso organizado em forma de documentos na 

íntegra e de recursos multimídia. 

"A grande estratégia da Embrapa Suínos e Aves para a construção do conteúdo deste instrumento foi mobilizar 

do conhecimento gerado na Unidade e transformar isso em um material de fácil acesso, amigável", disse o 

pesquisador Cícelo Monticelli, editor-técnico do conteúdo da árvore. A organização do trabalho, segundo ele, 

ocorreu em três eixos: pré produção, produção e pós produção. "Isso representa todo o processo da cadeia 

produtiva. A nossa intenção foi a de dar uma idéia completa do sistema de produção, envolvendo o antes, o 

durante e o depois". 

Para localizar os temas no ambiente web da Agência de Informação Embrapa, o internauta tem várias opções de 

navegação: a hiperbólica, ou seja, por meio de uma estrutura ramificada que se move e permite o acesso aos 

conteúdos de maneira rápida, bastando para isso clicar no título de interesse; a pesquisa por meio da busca 

avançada, a partir da digitação de palavras-chave; ou por hipertexto, que permite exibição do conteúdo do nó ou 

subnó, bem como o acesso à pasta de documentos. 

A Árvore do Conhecimento Suínos, parte da estratégia de ação resultante da parceria entre a Embrapa e o 

Programa Mais Alimentos, do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), é a segunda árvore do 

conhecimento publicada na categoria Criações, que também oferece conteúdo sobre Agronegócio do Leite.  

As demais categorias são: Cultivos (Arroz, Banana, Cana-de-açúcar, Castanha do Brasil, Feijão, Manga e 

Trigo); Temáticas (Agricultura e Meio Ambiente, Bioma Cerrado, Espécies Arbóreas da Amazônia e 

Reprodução Animal.  

A Agência de Informação Embrapa utiliza tecnologia de informação desenvolvida pela Embrapa Informática 

Agropecuária (Campinas/SP), em parceria com a Embrapa Informação Tecnológica (Brasília/DF).  

 

FONTE: Embrapa Informação Tecnológica 
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