
 

 
 

Boletim do Núcleo de Agronegócio - Ano V nº 044 13/12/2010 - Fone: 3340 3081 

Cotação de Preços (13/12/10) R$ Recortes 

Feijão Carioca1 - R$ 65,00 a R$ 75,00/ sc de 60 kg  Lagartas e percevejos da soja: monitoramento da 

lavoura é fundamental 
Lagarta da soja e lagarta falsa medideira são duas das pragas com 

as quais os produtores rurais devem ficar atentos neste período de 

cultivo da soja. O pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste 

(Dourados/MS), Crébio José Ávila, lembra que as lagartas causam 

a desfolha das plantas de soja podendo levar à redução de 

produtividade. Ele explica que, no manejo dessas pragas, é 

importante o uso de produtos eficientes no controle das lagartas e 

também seletivos, ou seja, que tenham baixa toxicidade para os 

inimigos naturais das pragas, garantindo assim a manutenção do 

equilíbrio biológico no agroecossistema da soja. 

Fonte: Agrosoft 

 

O Programa de Aquisição de Alimentos será mantido  
O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) deverá ser 

mantido e aperfeiçoado. O programa atinge cerca de 2.300 

municípios brasileiros, com 3 milhões de toneladas de alimentos 

de 160 mil pequenos agricultores distribuídos para 15 milhões de 

pessoas. Ao todo, 25 mil instituições participam do projeto 

Fonte: Agrosoft 

 

Exportações do agronegócio devem somar US$ 75 

bilhões este ano  
As exportações do agronegócio devem representar US$ 75 bilhões 

na balança comercial brasileira este ano, segundo o secretário de 

Relações Internacionais do Agronegócio do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Célio Porto. De 

acordo com ele, o país fortaleceu a atuação em muitos mercados 

em 2010, o que contribuiu para manter o bom desempenho das 

vendas externas do setor. 
Fonte: Agência Brasil   

 

Cai a exigência de valor mínimo para crédito do 

Pronaf Mais Alimentos 
O Conselho Monetário Nacional (CMN) retirou, a exigência do 

valor mínimo de R$ 10 mil para contratação de crédito pelo 

Pronaf Mais Alimentos. De acordo com o Ministério da Fazenda, 

o objetivo da medida é permitir que agricultores familiares de 

menor poder aquisitivo possam comprar máquinas, equipamentos 

e implementos agrícolas com taxa de juros de 2% ao ano, mas 

com a possibilidade de desconto de 15% nos preços dos bens 
Fonte: Agrosoft 

 

Produção florestal brasileira aumenta e soma R$ 13,6 

bilhões em 2009 
A produção florestal brasileira somou R$ 13,6 bilhões em 2009, 

registrando avanço em relação ao ano anterior, quando o setor 

totalizou R$ 12,7 bilhões. Do total obtido no ano passado, 66,3% 

(R$ 9 bilhões) foram oriundos da silvicultura, que é a exploração 

de florestas plantadas, e 33,7% (R$ 4,6 bilhões) do extrativismo 

vegetal, que representa o manejo de recursos vegetais nativos 

Fonte: Agência Brasil   

Milho2 – R$ 25,00 / sc de 60 kg  

Soja2 – R$ 46,00 / sc de 60 kg  

HORTALIÇAS
3 (Preço líquido pago ao produtor)  

Alface – R$ 10,00 / cx de 7 kg  

Beterraba – R$ 23,00/ cx 20 kg  

Cenoura – R$ 15,00 / cx 20 kg  

Chuchu – R$ 9,00 / cx 20 kg  

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

Couve Flor – R$ 23,00 / Dz  

Mandioca – R$ 15,00 / cx 20 kg  

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

Pimentão – Campo R$ 7,00; Estufa R$ 11,00 / cx 12 kg   

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

Repolho – R$ 10,00 / sc 20 kg  

Tomate – R$ 15,00 / cx 20 kg  

FRUTICULTURA 3  (Preço líquido pago ao produtor)  

Goiaba – R$ 28,00/ cx 20 kg  

Maracujá – R$ 2,00 / kg  

Tangerina Ponkan – R$ xxx/ cx 20 kg xx 

Limão – R$ 23,00 / 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$ 700,00  

Leite   

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

Extra Cota: R$ 0,38                  Frete:  R$ 0,07/L 
 

Suíno7 - Vivo  

Kg – R$ 3,50  

Aves7 – Frango Vivo  

       Kg – R$ 1,99  

- 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$ xxx 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.agrosoft.com/verjornal.php?numeroedicao=1045&dataedicao=2010/12/01&node=216332
http://www.agrosoft.com/verjornal.php?numeroedicao=1045&dataedicao=2010/12/01&node=216332
http://www.agrolink.com.br/clipping/jr.aspx?cn=150567&ul=175550&cid=25241&rt=1&cnd=0&tv=1
http://www.agrolink.com.br/clipping/jr.aspx?cn=150567&ul=175550&cid=25241&rt=1&cnd=0&tv=1
http://www.agrolink.com.br/clipping/jr.aspx?cn=150567&ul=175550&cid=25241&rt=1&cnd=0&tv=1
http://www.agrosoft.com/verjornal.php?numeroedicao=1040&dataedicao=2010/11/26&node=216281
http://www.agrosoft.com/verjornal.php?numeroedicao=1040&dataedicao=2010/11/26&node=216281
http://www.agrosoft.com/verjornal.php?numeroedicao=1040&dataedicao=2010/11/26&node=216288
http://www.agrosoft.com/verjornal.php?numeroedicao=1040&dataedicao=2010/11/26&node=216288
http://www.agrolink.com.br/clipping/jr.aspx?cn=150567&ul=175550&cid=25241&rt=1&cnd=0&tv=1


Cai relação entre estoques e demanda global de grãos 
 
Novo levantamento do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) sobre oferta e demanda de grãos 

naquele país e no mundo, divulgado na sexta-feira, confirmou a tendência que o próprio órgão e analistas 

do setor têm sinalizado nos últimos meses: nesta safra 2010/11, que está em desenvolvimento no 

Hemisfério Norte e que no Hemisfério Sul será plantada a partir de setembro, a relação entre estoques e 

consumo de milho, soja e trigo será menor do que no ciclo anterior. 

É um cenário que teoricamente oferece suporte às cotações internacionais do trio, mas, em tempos de La 

Niña, que costuma reduzir o regime de chuvas no sul da América do Sul, é difícil que as projeções atuais 

passem incólumes até o fim das colheitas. Em princípio, o fenômeno ameaça a oferta, e se seus efeitos 

forem severos a relação entre estoques e demanda poderá recuar mais, o que pode causar altas inesperadas. 

 

  Milho Soja Trigo 

  2008/09 2009/10* 2010/11** 2008/09 2009/10* 2010/11** 2008/09 2009/10* 2010/11** 

Estoques Iniciais 131,32 148,01 138,99 52,89 43,97 62,85 124,32 165,07 195,97 

Produção 797,84 810,97 826,07 211,96 259,89 254,89 683,26 680,43 643,01 

Importações 82,45 86,05 91,37 77,17 87,13 92,94 136,93 132,82 122,83 

Consumo total 781,14 820 829,5 220,79 237,31 252,55 642,5 649,53 661,19 

Exportações 84,42 90,39 91,69 77,25 90,84 94,52 143,76 133,75 126,03 

Estoques finais 148,01 138,99 135,56 43,97 62,85 63,61 165,07 195,97 177,79 

Fonte: USDA *Estimativas **Projeções      

 

Os dados do USDA mostram que o quadro mais "apertado" é o do milho. Se tudo acontecer como o órgão 

espera, os estoques globais do grão representarão 16,3% da demanda no fim da temporada, ante 17% em 

2009/10 e 18,9% em 2008/09. O USDA passou a estimar estoques finais de 135,56 milhões de toneladas, 

2,6% menos que o previsto em agosto. A alteração, somada a ajustes na produção e no consumo nos EUA - 

que poderão fechar o ciclo com a mais baixa relação entre estoque e consumo em 15 anos -, impulsionou o 

produto na bolsa de Chicago. Os papéis para dezembro fecharam a US$ 4,7825 por bushel, alta de 7,5 

cents. 

No mercado de soja, os novos números do USDA resultaram em uma relação entre estoques finais e 

consumo total mundial de 25,2% em 2010/11, abaixo de 2009/10 (26,5%) mas acima de 2008/09 (19,9%). 

Mas, apesar do forte crescimento projetado para as importações chinesas , prevaleceu em Chicago a 

correção para cima nas estimativas para as produções americana e global, o que derrubou os preços. Os 

papéis para novembro caíram 15 centavos, para US$ 10,31, piso em três semanas. 

Com os problemas climáticos que derrubaram as produções na Rússia e em outros países europeus, a 

relação global entre estoques finais e demanda de trigo deverá recuar para 26,9% em 2010/11, ante 30,2% 

em 2009/10 e 25,7% em 2008/09. Mas, como a situação era pior no relatório do USDA de agosto, na sexta-

feira as cotações caíram em Chicago. Dezembro fechou a US$ 7,3675 por bushel, baixa de 1,25 centavo. 

(Com Dow Jones Newswires e Bloomberg) 

Fonte: Valor Econômico 


