
 

 
 
 
 
 
 
 

O Produto Interno Bruto do Agronegócio Mineiro estimado pelo Centro de Estudos 

Avançados em Economia Aplicada (CEPEA), da ESALQ/USP, sob o patrocínio da 

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais 

(SEAPA) e da Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais (FAEMG), 

recuou 1,24% em julho, o que reduziu para 3,38% o acumulado nos sete primeiros 

meses deste ano. A partir desse fraco desempenho apresentado pelo agronegócio 

mineiro no mês de julho, devido principalmente ao recuo dos volumes de 

produção, impactados pelas novas estimativas de produção de açúcar e álcool, o 

CEPEA, com base na taxa acumulada no ano, estimou a renda bruta do 

agronegócio estadual em R$ 117,0 bilhões a preços de 2011. Desse valor, R$ 

69,0 bilhões ou 59,0% serão oriundos do agronegócio agrícola e R$ 48,0 bilhões 

ou 41,0% do agronegócio da pecuária. Quanto à performance dos segmentos que 

formam o PIB, o estudo do CEPEA revelou que o agronegócio da agricultura 

retraiu 1,87% em julho, taxa esta que reduziu o crescimento acumulado da renda 

no ano para 6,66%. Apenas os segmentos de insumos e básico obtiveram taxas 

positivas no mês de julho, mesmo assim menores que as obtidas no mês de 

junho. No segmento de insumos, o crescimento do mês foi de 4,81% (7,47% em 

junho), no acumulado do ano a taxa do segmento já atinge 19,49%. No segmento 

básico, a expansão de julho foi de 1,92% (2,49% em junho) e, nos sete primeiros 

meses deste ano, 17,52%. Já no segmento agroindustrial, a retração em julho foi 

de 4,05% (+1,56% em junho), baixando para apenas 1,37% a expansão da renda 
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de janeiro a julho de 2011. O segmento de distribuição apresentou recuo de 2,64% 

em julho (+ 1,78% em junho) e, no acumulado do ano, sua taxa atinge 4,92%. O 

agronegócio da pecuária apresentou no mês de julho retração na renda de 

0,32%. Embora negativo, o recuo foi menos intenso do que o do mês anterior (-

0,44% em junho). No mês, somente o segmento de insumos apresentou resultado 

positivo, enquanto os demais registraram taxas negativas. Para o segmento de 

insumos, a expansão foi de 2,35%, ampliando para 13,05% o crescimento 

acumulado no ano. O segmento básico apresentou recuo de 0,70% em julho (-

0,74% em junho), limitando a - 1,56% o crescimento parcial do ano. O segmento 

agroindustrial registrou retração de 0,04% em julho (-0,67% em junho, o que 

ampliou para uma taxa negativa equivalente a 4,68% a variação acumulada da 

renda do segmento no acumulado do ano. O segmento de distribuição apresentou 

pelo quinto mês consecutivo contração na sua renda, com taxa de -0,48% em 

julho versus -0,72% em junho e elevou para 2,59% a contração da renda no 

acumulado do ano. Com isto, o agronegócio da pecuária, registrou taxa negativa 

de 1,01% nos primeiros sete meses de 2011 (Figuras 1 e 2 e Tabela 3). No que 

tange às participações dos segmentos na composição do PIB do agronegócio de 

Minas Gerais, a estimativa do CEPEA apresenta os seguintes percentuais: 

Insumos: 6,60%, Básico: 33,37%, Indústria: 27,27% e Distribuição: 30,76%. No 

agronegócio da agricultura, as participações são: Insumos: 5,04%, Básico: 

22,65%, Indústria: 40,28% e Distribuição: 33,02%. Quanto ao agronegócio da 

pecuária, as participações são: Insumos: 8,85%, Básico: 53,69%, Indústria: 8,53% 

e Distribuição: 28,93%. 

Figura 1 - Taxas de crescimento em julho de 2011 (%) 

 
Fonte: CEPEA-USP/FAEMG/SEAPA 



Figura 2 - Taxas de crescimento acumuladas de janeiro a julho de 2011 (%) 

Fonte: CEPEA-USP /FAEMG /SEAPA. 

Tabela 3 – PIB do agronegócio de Minas Gerais de 2001 a 2011 (R$ milhões de 2011) 
 

AGRONEGÓCIO 

  
Insumos Básico Indústria Distribuição Agronegócio 

 Total 

2001 3.748 25.450 15.063 19.670 63.930 

2002 4.287 26.601 15.954 20.536 67.378 

2003 4.909 27.872 17.615 22.014 72.410 

2004 5.293 33.755 16.564 23.557 79.169 

2005 5.360 29.526 17.915 22.898 75.700 

2006 5.221 33.345 21.961 26.692 87.219 

2007 5.933 35.597 22.009 27.907 91.447 

2008 7.876 40.229 23.365 30.528 101.999 

2009 7.156 35.649 25.060 29.786 97.651 

2010 6.671 39.677 31.736 35.396 113.480 

2011* 7.729 41.400 31.912 35.994 117.035 

      

AGRICULTURA 

  
Insumos Básico Indústria Distribuição Agronegócio  

Total 

2001 1.856 10.205 11.980 10.732 34.773 

2002 2.032 10.534 13.037 11.480 37.083 

2003 2.352 10.469 14.662 12.431 39.914 

2004 2.581 12.662 13.483 12.488 41.215 

2005 2.492 11.908 14.710 12.961 42.071 

2006 2.330 11.705 18.809 15.346 48.189 

2007 2.852 11.570 18.125 14.890 47.437 

2008 3.954 13.689 19.172 16.255 53.070 

2009 3.307 11.280 21.122 16.584 52.293 

2010 2.915 13.509 27.441 21.147 65.011 

2011* 3.483 15.640 27.818 22.115 69.056 

  

 
 
 
 
    



PECUÁRIA 

  
Insumos Básico Indústria Distribuição Agronegócio  

Total 

2001 1.892 15.245 3.083 8.938 29.158 

2002 2.255 16.067 2.917 9.056 30.296 

2003 2.557 17.402 2.953 9.582 32.495 

2004 2.712 21.092 3.082 11.069 37.954 

2005 2.868 17.618 3.206 9.938 33.629 

2006 2.891 21.641 3.152 11.346 39.030 

2007 3.082 24.027 3.883 13.018 44.010 

2008 3.922 26.541 4.193 14.273 48.929 

2009 3.850 24.369 3.938 13.202 45.358 

2010 3.756 26.168 4.295 14.249 48.468 

2011* 4.246 25.759 4.094 13.880 47.979 

Fonte: Cepea-USP /Faemg /Seapa. 
* tomando como base a taxa de crescimento acumulada de janeiro a julho de 2011. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

EXPORTAÇÕES 

Os primeiros nove meses de 2011 se consolidaram com novos recordes para as 

exportações mineiras do agronegócio. O valor exportado atingiu US$ 6,9 bilhões, 

aumento de 30,9% em relação à cifra apurada em igual período de 2010 (Gráfico 

1). A receita registrada nos primeiros nove meses de 2011 já supera o montante 

gerado pelo agronegócio mineiro nos anos de 2008 (US$ 5,9 bilhões) e 2009 (US$ 

5,6 bilhões). O volume exportado no período foi de 4,8 milhões de toneladas, 

redução de 6,4% em relação aos embarques de janeiro a setembro de 2010. 

Nesse sentido, o aumento da receita de exportação foi estimulado pelo incremento 

do valor médio dos produtos embarcados. Os principais produtos da cesta de 

exportação do Estado: complexo café (café em grão e solúvel), açúcar, carnes 

(aves, bovina, suína e outras) e complexo soja (grão, farelo e óleo) acumularam 

incremento da receita de vendas. Os segmentos descritos registraram a maior 

receita de exportação dos primeiros nove meses anuais desde 2001. O café, 

principal produto exportado, com parcela de 57,8% nas vendas externas do setor 

mineiro, registrou aumento da receita de vendas da ordem de 50,2%. As 

exportações do produto chegaram a U$ 4,0 bilhões, montante que se aproxima ao 

apurado para o total de 2010 (US$ 4,1 bilhões). Um grande destaque em termos 

do crescimento do valor exportado, comparando-se os primeiros nove meses de 

2010 e 2011, ficou para o farelo de soja. As vendas externas aumentaram 392,0% 

e atingiram US$ 162,9 milhões, maior valor já registrado. Entre os produtos 

exportados pelo complexo soja, o farelo posicionou-se na segunda colocação 

atrás do grão, ultrapassando o óleo (segundo colocado em 2010). O acesso a 

novos mercados contribuiu para o incremento das vendas externas de farelo de 

soja por parte de Minas. Nos primeiros nove meses de 2010, o produto foi 

destinado a 9 países, enquanto em igual período de 2011, 20 países compraram o 

farelo de Minas. No grupo de compradores, destacou-se o desempenho da 

Holanda, que passou de segundo para primeiro maior importador, com vendas 
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que saíram de US$ 9,3 milhões e atingiram US$ 144,5 milhões, comprando-se 

janeiro a setembro de 2010 e 2011. Considerando todos os produtos do 

agronegócio, os principais destinos das exportações mineiras permaneceram 

Alemanha, Estados Unidos, Japão e Itália, que responderam por parcelas de 

14,0%, 13,1%, 7,3% e 7,1% das vendas externas do Estado, respectivamente. 

Todos os principais destinos registraram incremento das compras e a Itália 

apresentou a variação mais positiva, com crescimento de 56,9% das importações. 

A crise econômica nos países das Zona do Euro e nos Estados Unidos não afetou 

o desempenho das exportações do setor mineiro, nos primeiros nove meses de 

2011. De modo similar, acredita-se que o aumento da taxa de câmbio ainda não 

tenha gerado efeitos sobre o desempenho das exportações, uma vez que as 

vendas externas são pré-estabelecidas por contratos.  

 IMPORTAÇÕES 

 As importações mineiras do agronegócio atingiram US$ 288,2 milhões, aumento 

de 13,7% em relação ao montante auferido nos primeiros nove meses de 2010 

(Gráfico 1). As importações de trigo, principal produto adquirido no mercado 

externo, cresceram 19,2%. As compras externas de leite e lácteos apresentaram o 

maior incremento, entre os principais produtos importados, referente a 84,0%, 

comparando-se janeiro a setembro de 2010 e 2011. Com a depreciação da taxa 

de câmbio (aumento do valor em R$/US$), a conjuntura das importações também 

pode sofrer algumas alterações. Essa evidência deve afetar a compra de 

importantes setores da economia mineira, como leite e lácteos. 

SALDO DA BALANÇA COMERCIAL 

O saldo da balança comercial do agronegócio de Minas cresceu 31,8% entre o 

período de janeiro a setembro de 2010 e 2011 e atingiu US$ 6,6 bilhões (Gráfico 

1), montante recorde para o período. As cifras geradas pela diferença entre as 

exportações e as importações do setor mineiro representaram 31,6% do montante 

gerado por todos os setores da economia e 11,4% do saldo gerado pelo 

agronegócio brasileiro. 

COMPORTAMENTO MENSAL  

As exportações mineiras do agronegócio alcançaram o maior valor mensal (desde 

2001) em setembro de 2011. A receita de exportação chegou a US$ 975,8 



milhões, aumento de 2,6% em relação ao último recorde (registrado em agosto de 

2011). O comportamento das vendas externas do agronegócio foi superior ao 

desempenho das exportações de todos os setores da economia, que registrou 

queda de 5,3%. O saldo da balança comercial do agronegócio cresceu 2,3% e 

atingiu US$ 939,9 milhões. As importações do setor aumentaram 13,3% e 

chegaram a US$ 35,8 milhões (Gráfico 2). O aquecimento das vendas de café 

impulsionou o crescimento da receita de exportação do agronegócio em setembro. 

As exportações mineiras de café cresceram 11,2% e atingiram US$ 581,7 milhões 

(59,6% das exportações do agronegócio estadual). O mês foi positivo para as 

cotações internas e externas, que aqueceram a comercialização do produto. 

 
Gráfico 1 – Balança Comercial de Minas Gerais (janeiro a setembro de 2010/2011), 

em US$ milhões 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2 – Exportação, Importação e Saldo da Balança Comercial do agronegócio mineiro 
(2010/2011), em US$ milhões 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

Setembro, mês da primavera, mês das floradas, mês de brindes maravilhosos da 

natureza para os nossos olhos como ipês floridos amarelo, roxo... em cores tão 

forte que quebram o cenário lúgubre imputado pela seca nas mais diversas 

paisagens de ponta a ponta dessa nossa grande Minas Gerais... É característico, 

nesse período, condições atmosféricas de transição entre a estação seca e a 

chuvosa. As temperaturas se elevam e frentes de ar se deslocam dos oceanos 

favorecendo a nebulosidade. Historicamente, até o dia 20 ocorrem as primeiras 

pancadas de chuva contudo, neste ano a estação seca vem se prolongando tendo 

sido contabilizado, até o final de setembro, uma média de 5 meses sem registro de 

chuvas significativas na maior parte das regiões do estado. Na primeira quinzena 

do mês, chuvas fracas e isoladas foram observadas no Sul, Zona da Mata e Leste, 

com totais acumulados inferiores a 20 mm e na segunda quinzena foram 

observadas chuvas fracas em áreas isoladas do Triângulo Mineiro, Sul, Centro e 

principalmente na faixa Leste do Estado. Na faixa Norte destaca-se uma extensa 

área compreendia entre o Noroeste, Norte e Nordeste com mais de 150 dias 

secos consecutivos, caracterizando condições extremas de aridez (Fig. 1 e 2).  

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

Figura 1. Precipitação acumulada no mês 
de setembro de 2011. 

Figura 2. Dias consecutivos sem chuva 
no mês de setembro de 2011 
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O déficit hídrico e a situação de baixo armazenamento de água no solo alerta para 

os cuidados que o agricultor deverá ter nesse momento, ao planejar suas 

atividades de plantio as quais determinarão o sucesso dessa nova safra em todo o 

Estado de Minas. 

TEMPERATURAS 

Verificou-se durante todo o mês de setembro predomínio de céu claro, gerando 

grande amplitude térmica diurna em praticamente todas as regiões do estado. A 

ocorrência de frentes frias influenciou na queda das temperaturas, com episódios 

frio, registrados no Sul de Minas, inclusive com ocorrência de geadas em pontos 

isolados entre os dias 3 e 5.   

 

 

 

 

 

 

 

As temperaturas máximas superaram os 30ºC principalmente na faixa oeste e 

noroeste mineiro onde os valores observados superaram os 35°C (Fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

UMIDADE RELATIVA 

Observou-se durante o mês de setembro um aumento ligeiro na Umidade Relativa 

do ar médio contudo, valores críticos ainda foram observados (Fig.5.) 

 

Figura 3. Temperatura mínima média mensal do mês de setembro de 2011. 

Figura 4. Temperatura máxima média mensal do mês de setembro de 2011. 
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FOCOS DE INCÊNDIO 

Observou-se em todo o estado a ocorrência de focos de incêndio sendo que 

tiveram alto índice de recorrência (maior que 200), os incêndios observados nos 

municípios de Bonito de Minas, Januária, Manga, Bocaiúva, São Gonçalo do 

Abaeté e Diamantina (Fig.6). 

  

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 

 
As expectativas para os próximos dia são de nuvens e pancadas de chuva para o 

oeste, sudoeste, centro-oeste, sul e nordeste de Minas. Nas demais áreas haverá 

predomínio de sol com temperaturas estáveis.  

 

 

 

 

 

Figura 5. 

 
Umidade Relativa média do ar no mês de setembro de 2011. 

    Figura 6. Focos de incêndios observados no mês de setembro de 2011. 
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A valorização do dólar em relação ao real fez com que os preços do algodão na 

última semana de setembro ganhassem competitividade no mercado global, 

garantido desta forma a sustentabilidade em função da paridade de exportação. 

Por outro lado, o aumento da oferta em função do término da colheita associado à 

baixa demanda das indústrias têxteis nacionais estariam contribuindo para a 

estagnação dos preços no mercado interno. Apesar da timidez do mercado 

interno, a paridade de exportação tem garantido aparente segurança dos preços 

no mercado nacional equiparando à cotação do produto norte-americano em 

detrimento da postura defensiva das indústrias nacionais. Apesar da instabilidade 

dos preços do algodão nos últimos meses, os indicativos para plantio da safra 

2011/12, apontam um aumento de área de 10% para a safra de verão, isto em 

função das altas cotações do produto no início do ano, o que contribuiu para o 

aumento no número de contratos negociados para a safra 2011/2012 e safra 

seguintes, apesar dos indicativos baixistas do mercado atual. Quanto ao 

comportamento dos preços no mercado interno, setembro fechou a última semana 

com ritmo lento na comercialização sendo cotado a R$1,80/libra-peso em São 

Paulo. Apesar da recuperação dos preços no mercado internacional, os 

compradores não estão aceitando pagar cotações superiores ao indicado, ao 

passo que do outro lado da cadeia produtiva, os vendedores apostam na paridade 

de exportação vislumbrando negócios mais atrativos nos próximos dias. 

TENDÊNCIA 

Com base no cenário atual a perspectiva é que nos próximos dias o mercado 

interno volte a reagir com elevação dos preços do algodão isso em função de que 

a retração apresentada nas últimas semanas de setembro, possa ser compensado 

pela variação do dólar. Dessa forma, a cotação do algodão nas principais regiões 

produtoras brasileiras em 30/09/11, segundo “Safras & Mercado”, foi a seguinte 

para o produto em pluma: São Paulo CIF R$58,86/@ (R$1,78/libra-peso); 

Rondonópolis MT R56,18/@ (R$1,70/libra-peso); Uberlândia MG R$58,23/@ 

(R$1,1,76/libra-peso); Barreiras BA R$56,84/@ (R$1,72/libra-peso). Para o 
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algodão em caroço a cotação é a seguinte: São Paulo R$ 25,20; Rondonópolis - 

MT R$ 25,50; Guanambi - BA R$ 27,00; Uberlândia – MG R$ 23,24. 

 

 

 

 

 

Pelos dados divulgados pela Conab – Companhia Nacional de Abastecimento, no 

início do mês de outubro, a área a ser cultivada no Brasil em 2011 / 2012, deverá 

ser de 51,36 milhões de hectares. Na região Centro - Sul, a área deve situar entre 

39,89 e 40,70 milhões de hectares. Esta região contempla cerca de 80% da área 

brasileira cultivada com grãos, assim distribuídos: região Sul 36% ou 17.723,4 mil 

hectares, Centro-Oeste 34% ou 16.930,7 mil hectares e Sudeste 10% ou 4.796,4 

mil hectares. As regiões Norte/Nordeste, em princípio devem repetir a área 

cultivada na safra passada, com pequenos aumentos no Maranhão, Tocantins, 

Piauí e Bahia. O Norte e o Nordeste respondem por 20,0% ou 10.468,55 mil 

hectares do total da área plantada no Brasil. A produção brasileira de grãos, de 

acordo com os primeiros indicativos estima uma colheita entre 157,01 a 160,59 

milhões de toneladas. Esta previsão está assim distribuída: Região Centro/Sul - 

88% da produção nacional, Região Sul 42%, Região Centro-Oeste 35% e a 

Região Sudeste 11%. Em Minas Gerais é esperado um aumento da área 

cultivada, pelas tendências até aqui informadas pelos produtores e pelo 1º 

Levantamento realizado pela Conab e divulgado recentemente, como pode ser 

observado nas principais culturas descritas abaixo: 

ALGODÃO: Pelas estimativas iniciais deverá haver uma variação de 0,9% menor 

que a área cultivada em relação à safra passada ou um incremento de 2,5%. Em 

que pese o aumento dos preços de mercado da fibra ao longo de 2011, a 

rentabilidade obtida com os preços atuais ainda é satisfatório. No entanto, cabe 

destacar que esta primeira estimativa ainda é bastante incipiente, considerando 

que a cultura só começará a ser implantada a partir de novembro. 

ARROZ: Em Minas Gerais o plantio de arroz segue a trajetória de queda 

observada em anos anteriores, para todos os tipos de cultivo. Elevado custo de 

ANÁLISE SAFRAS  
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produção, principalmente da mão de obra, restrições de ordem ambiental para 

cultivo em áreas de várzeas e a baixa remuneração da cultura são fatores que 

desestimulam os produtores. Este ano as estimativas iniciais apontam para  uma 

redução de 3,9% a 5,9% na área a ser cultivada em comparação com a safra 

anterior. Predomina o cultivo de subsistência, conduzido por produtores 

tradicionais que geralmente empregam baixo nível de tecnologia. 

FEIJÃO: O primeiro levantamento feito pela Conab aponta para a manutenção ou 

redução de 2,0% da área a ser cultivada com feijão na safra 2011/2012. 

MILHO: As primeiras estimativas apontam para uma ampliação de 5,0% a 7,0% 

na área cultivada com milho em comparação com a safra anterior, refletindo o bom 

momento do cereal no mercado. No entanto, este aumento pode ainda ser maior, 

estimulado pelos bons preços do produto que vem sendo alcançado na 

comercialização. Em algumas regiões do Estado, como Sul e Zona da Mata a saca 

de 60 quilos está sendo comercializada entre R$ 28,00 e R$ 30,00. Nas regiões 

Noroeste e Triangulo Mineiro, os preços pagos aos produtores estão variando 

entre R$26,00 e R$29,00 o saco de 60 kg. A ampliação da área deverá se dar 

sobre as culturas de soja, feijão 1ª safra e áreas de pastagens. 

SOJA: Os indicativos iniciais apontam para uma redução de 2,0% a 4,0% na área 

cultivada, quando comparada com a safra passada. Diante das tradicionais 

vantagens desta cultura sobre o milho, como facilidades para financiamento da 

safra através de agroindústrias, menor custo de produção, liquidez na 

comercialização e preço da saca, esta redução se torna importante pela 

necessária rotação de cultura. Nesta temporada está havendo maior facilidade 

para financiamento do milho pelas agroindústrias além do comportamento do 

mercado estar bastante favorável ao milho. Por se tratar de uma situação 

preliminar os dados ainda podem sofrer modificações para cima ou para baixo 

diante das várias interferências que podem vir a ocorrer, como as condições 

climáticas, tecnologia utilizada e principalmente o avanço ou recuo das 

dificuldades financeiras mundiais. Considerando a disponibilidade de insumos e a 

importação de matéria-prima necessária aos fertilizantes que pelo levantamento 

da ANDA, este ano cresceu 45% nos primeiros oito meses, é de se esperar que no 

Brasil a produção de grãos, realmente dê mais um salto, avançando um pouco 



mais na produção em relação ao período anterior. Com base em levantamento 

elaborado pela ANDA, o País importou 12,9 milhões de toneladas entre janeiro e 

agosto deste ano, contra 8,8 milhões de toneladas em igual período do ano 

passado. Esta situação se por um lado garante a disponibilidade do insumo 

necessário, por outro, não impede a elevação dos custos. A cadeia produtiva de 

grãos ainda carece de melhor organização pelos seus atores e associações, 

visando consolidar a comercialização dos produtos produzidos no país. 

Dependendo do comportamento das chuvas, que se inciaram muito lentamente, 

os produtores estão começando a intensificar seus plantios, nas principais regiões 

produtoras de Minas Gerais e do Brasil. Diante dos entraves enfrentados sempre 

pela classe produtora e ainda considerando a conjuntura mundial que apresenta 

um novo quadro com dificuldades financeiras envolvendo vários países, a gestão 

dos negócios estão cada vez mais a exigir dos produtores a multiplicidade de 

tecnologias convergentes para dentro da propriedade rural.   

 

 

 

 

 

 

INSTABILIDADE 

A Figura 1 mostra a INSTABILIDADE e o comportamento dos preços pagos pela 

arroba do boi gordo à partir do dia 03/ junho/2.011 – VER LINHA AZUL: 

Inicialmente, estabilidade durante o mês de junho e primeira semana de julho – 

média de R$ 97,00 por arroba; a partir da segunda semana e até o final de julho 

uma recomposição de preços, com as cotações da arroba do boi gordo atingindo 

MÁXIMAS de R$ 103,00 no início de agosto, uma “alta” de 6%; Durante todo o 

mês de agosto e até o final da primeira quinzena de setembro, novo recuo e 

cotações voltando a R$ 97,00 por arroba, uma “queda” de 6%; Durante a segunda 

quinzena de setembro, reajustes positivos com um movimento de alta, e valores 

próximos a R$ 100,00 por arroba, no final de setembro. O início de outubro foi 

marcado por uma ligeira queda e estabilização próxima a R$ 99,00 por arroba. 

BOI GORDO 
José Alberto de Ávila Pires 
E-mail: xapeco@emater.mg.gov.br 
Tel: (31) 3349-8116 – Belo Horizonte/MG 
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Figura 1- Indicador Esalq/BM&FBovespa boi gordo à vista x 

contratos futuros para Novembro/11 

    
 

MERCADOS REGIONAIS 

      Segundo “SAFRAS & Mercado, o mercado do boi gordo apresentou os seguintes 

valores, no dia 10 de outubro, preços livres ao produtor, e a prazo (30 dias): em 

São Paulo, mercado mais alto, a R$ 97/98,00 contra R$ 97,00 a arroba do dia 

07/10; no Mato Grosso do Sul, preço em estabilidade a R$ 92/93,00; em Minas 

Gerais, a arroba foi cotada com ganhos, em R$ 92,00 contra R$ 91/92,00; em 

Goiás, a arroba também em valorização, R$ 88,00 contra R$ 87/88,00; no Mato 

Grosso, preço em avanço, a R$ 87/88,00 contra R$ 87,00 do dia 07/10. Já o 

levantamento feito pela EMATER-MG, para o Estado de Minas Gerais durante a 

semana de 29 de setembro a 04 de outubro/2.011, na maioria dos negócios – 

preços livres ao produtor e com 30 dias de prazo, as cotações se mantiveram 

estáveis entre R$ 89,00 e R$ 93,00 por arroba. O destaque continua sendo as 

cotações MAIS BAIXAS – entre R$ 89,00 e R$ 91,00, nas regiões com maior 

volume de oferta de bois confinados, Triangulo (Uberaba e Uberlândia) e Noroeste 

(Unaí e Paracatu), e MAIS ALTAS – R$ 90,00 e R$ 93,00 nas regiões do Norte de 

Minas (Monte Claros e Janaúba) e Rio Doce - Mucuri ( Gov. Valadares e Teófilo 

Otoni ) onde, normalmente, os preços pagos pela arroba do boi gordo são de R$ 

1,00 a R$ 2,00 MAIS BAIXOS em relação à região do Triangulo. NOTA: este 



levantamento da EMATER/MG, semanal, está disponibilizado no site www.emater.mg.gov.br 

($ PREÇO PAGO AO PRODUTOR), com comentários sobre o comportamento do mercado do 

boi gordo, em Minas Gerais. 

    CENÁRIO FUTURO. 

A Figura 2 apresenta as cotações "futuras" da arroba no Mercado Futuro do Boi 

Gordo, conforme os negócios realizados no dia 10 de outubro/2.011. Neste 

mercado futuro, as “projeções” para os negócios realizados seguem “ancoradas” 

nas cotações do Indicador do Boi Gordo ESALQ/BM&F BOVESPA (coluna 

vermelha). Ou seja, é o mercado físico à nível dos preços praticados pela ponta 

compradora, “ditando” os preços do mercado futuro do boi gordo. Esta Figura 2 

mostra as perspectivas para o final da entressafra de 2.011 no período de outubro 

a dezembro, e a safra de 2.012, fevereiro e maio. A “tendência” é de uma 

oscilação de 3 a 6% para os preços pagos pela arroba do boi gordo, entre os 

valores MÁXIMOS praticados durante o período mais crítico de oferta de animais 

para abate – outubro a dezembro, e os valores MÍNIMOS praticados durante a 

safra – fevereiro a maio. Dentro de uma economia estável, com baixos índices de 

inflação, este parece que será o comportamento dos preços para pela arroba do 

boi gordo, durante o ano, base o Estado de São Paulo: entre R$ 95,00 e R$ 98,00 

por arroba durante a safra – fevereiro a junho, e entre R$ 98,00 e R$ 103,00 

durante a entressafra – agosto a dezembro. 

ESALQ (1):  Indicador de Preços do Boi Gordo, no Estado de São Paulo , média das cinco 

últimas cotações  ESALQ / BM&FBovespa, divulgada em 10/10/2.011. 

FONTE: Esalq/BM&FBovespa, elaboração EMATER/MG. 

http://www.emater.mg.gov.br/


 

 

 

MERCADO INTERNACIONAL: AS COTAÇÕES RECUARAM E ATINGIRAM OS 

NÍVEIS MAIS BAIXOS EM OITO MESES. 

Os contratos de café arábica na Bolsa de Nova York (ICE Futures US) tiveram no 

mês de setembro o seu pior desempenho desde a crise financeira mundial de 

2008. As cotações do café nas bolsas de futuro acompanharam a perda 

generalizada e recuaram 21% na ICE Futures US em Nova Iorque. O café 

continua muito vulnerável ao quadro econômico mundial, principalmente da 

Grécia, Zona do Euro e andamento da economia norte-americana. 

MERCADO NACIONAL: MERCADO FÍSICO SOBE EM SETEMBRO. 

O cenário atual é bem favorável ao cafeicultor brasileiro. Durante o mês de 

setembro, o preço médio voltou a subir no mercado interno, melhorando a 

rentabilidade do mercado. A volatilidade nos referenciais externos, a 

desvalorização do real frente ao dólar e a retranca vendedora ajudaram por um 

lado, a atenuar a queda dos preços em reais no mercado físico brasileiro, todavia, 

por outro lado contribuiu para pressionar para baixo os preços em Nova Iorque. 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Preços médios para cafés com bom aspecto e com catação de 10% a 20%, por saca de 60 kg. 

      Fonte: Safras & Mercado, CCVV, Cepea, Carvalhaes e Cooperativas de Cafeicultores. 

      Elaboração: EMATER-MG 

    
 

 
 
 

CAFÉ  

Marcelo de Pádua Felipe 
E-mail: mpfelipe@emater.mg.gov.br 
Tel.: (31) 3349. 8149 - Belo Horizonte/MG 

 
 

Fig. 1 - Mercado Interno  de Café                                                                           

- Setembro de 2011 -
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COTAÇÕES 

No mercado físico interno, o café fecha o mês de setembro em linha ascendente. 

(Fig.1). O arábica bebida dura tipo 6 do sul de Minas Gerais finalizou o mês com 

preço médio de R$ 527,4 (R$ 515 a R$ 535) a saca de 60 kg, alta de 10,9 % em 

relação a agosto, quando trocou de mãos a R$ 475,19 a saca. Já o arabica bebida 

dura tipo 6 do Cerrado Mineiro fechou mês com preço médio de R$ 527,5 (R$ 515 a 

R$ 535) a saca de 60 kg, com ganhos de 10,9 % em relação ao mês anterior, 

quando foi negociado a R$ 475,34 a saca. O café bebida dura tipo 6/7 da Zona da 

Mata Mineira encerrou o período com preço médio de R$ 469,9 (R$ 485 a R$ 505) 

a saca de 60 kg, subiu apenas 4,1 % em relação a agosto quando foi negociada a 

R$ 451,24 a saca. Os lotes de cereja descascados foram comercializados entre R$ 

555,00 e R$ 580,00 a saca de 60 kg (média de R$ 570,3), acumulando valorização 

de 11 %, em relação ao mês passado, quando valiam entre R$ 495,00 e R$ 565,00 

a saca de 60 kg (média de R$ 513,81). O arabica duro, com 600 defeitos voltados 

ao consumo interno teve alta de 9,4% em setembro, negociado a um preço médio 

de R$ 346,60, com forte demanda do grão pela indústria e oferta tímida de 

exportadores. 

DESÁGIOS: PERMANECE O ÁGIO ELEVADO PARA O ARABICA DE 
QUALIDADE. 
Encerra o período em R$ 165,00 por saca de 60 kg, o deságio para o Café 

Rio/Consumo Interno no fechamento do mês de setembro no Sul de Minas Gerais, 

tendo como base, os preços líquidos praticados pela COCATREL (Tabela I). 

TABELA  I-  DESÁGIOS: 28-09-2011 (livre de impostos sujeitos apenas ao seguro) 

   Café Rio/C. Interno 165,00 Café Duro/ Riado/Rio 65,00 

Café Riado 55,00 Café com seca má. 15,00 

Café discrepante 50,00 Café muito discrepante 55,00 

Anterior a Safra 2008/2009 40,00 Safra 2009/2010 30,00 

6 Base – 60 defeitos  R$ 515,00 7 Base – 160 defeitos  R$ 495,00 

6 Base – 80 defeitos  R$ 511,00 7 Base – 270 defeitos  R$ 473,00 

Obs: Padrão duro: café com mais de 270 defeitos  deságio de R$ 2,00 a cada 10 defeitos 
Fonte: Cooperativa dos Cafeicultores de Três Pontas 

Tendência: permanece o diferencial nas cotações das melhores bebidas em relação aos 
médios, fracos e desmerecidos em cor. 
 

PODER DE TROCA DO CAFÉ – indicador agropecuário 

A relação de troca entre os fertilizantes e a saca de 60 kg de café continua favorável 



ao produtor situando bem abaixo da média histórica de três sacas (Tabela III). Safra 

em fase final, com produtores evitando vendas, acreditando na recuperação do 

mercado. 

   TABELA III  SACAS NECESSÁRIAS DE CAFÉ PARA ADQUIRIR 1,0 T DE FERTILIZANTE – 20-05-20 

   Meses R$ US$ Poder     de Troca 

Setembro/2010 310,00 180,02 2,61 

Abril/2011 510,00 322,98 2,16 

Setembro/2011 470,00 247,21 2,40 

 
Fonte: Cooxupé – Café preço médio RA1 – Dólar a R$ 1,71 – 13/09/2011 

 

COMERCIALIZAÇÃO DE CAFÉ: CAFEICULTOR JÁ COMPROMETEU 42% DA 

SAFRA 2011/2012. 

Segundo o levantamento realizado por SAFRAS & Mercado (Tabela II) junto a 

cooperativas, produtores e corretores chegam-se ao final de agosto com cerca de 

42,0% da produção comprometida (... dos produtores para o mercado..). Isto 

representa um ligeiro acréscimo de 3,0% de igual época do ciclo passado, quando 

as vendas estavam em 41,0% da safra. Em comparação com julho, a 

comercialização evoluiu 7,0 pontos percentuais, quando 35,0% da safra estavam 

negociadas. Considerando uma produção máxima de 47,70 milhões de sacas para 

a temporada 2011/2012, cerca de 20,20 milhões de sacas já teriam mudado de 

mãos, passando para comerciantes, atravessadores e exportadores, restando à 

venda ainda algo em torno de 27,50 milhões de sacas. 

TABELA II - EVOLUÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DE CAFÉ - BASE PRODUTOR                      
SAFRA 2011/2012 

   Em milhões de sacas de 60 kg – base 31 DE AGOSTO 

Estado Produção
*
 Comercializado Agosto Julho 2010 

Minas Gerais 24,20 10,60 44 38 44 

 -Sul/Oeste 12,50 5,70 46 39 45 
 -Cerrado 4,30 1,70 40 35 40 
 -Zona da Mata 7,40 3,20 43 36 46 

Espírito Santo 12,30 4,40 36 28 36 
 -arábica 3,00 1,00 33 20 30 

 -conillon 9,30 3,40 37 30 38 
São Paulo 3,50 1,40 40 34 48 
Paraná 1,85 1,00 54 38 25 

Bahia 2,65 0,95 36 28 42 
 -arábica 1,95 0,70 36 28 42 

 -conillon 0,70 0,25 36 29 41 



Rondônia 2,00 1,35 68 60 60 
Outros 1,20 0,50 42 35 37 

 -arábica 0,50 0,20 40 34 33 
 -conillon 0,70 0,30 43 36 39 

ARÁBICA 35,00 14,90 43 35 41 
CONILON 12,70 5,30 42 35 42 
TOTAL 47,70 20,20 42 35 41 

Fonte: Corretores e cooperativas     *Projeções: SAFRAS & Mercado     **Percentual 
Obs.: números parciais sujeitos a retificação, inclui café já entregue e também por entregar. 

 

SAFRA BRASILEIRA DE CAFÉ: SAFRA 2011/12 É REVISADA PARA BAIXO 

PELA CONAB. 

A terceira estimativa de produção total de café (Arábica e Conillon) para a safra 

2011/12, divulgada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), aponta 

que o país deverá colher 43,15 milhões de sacas de café beneficiado. A previsão é 

10,3% (4,94 milhões de sacas) inferior ao volume de 48,09 milhões de sacas 

produzidas na safra anterior (Tabela IV). 

TABELA IV - BRASIL: CAFÉ BENEFICIADO – SAFRA 2011/2012 

- 3ª previsão em milhões de sacas de 60 kg - 

Estado Arabica Robusta Total Produtividade (sc/há) 

Minas Gerais 21.396,0 282,0 21.678,0 21,68 

 -Sul/Oeste 
 -Cerrado 

 -Zona da Mata 

10.150,0 
3.869,0 
7.377,0 

- 
- 

282,0 

10.150,0 
3.869,0 
7.659,0 

20,14 
23,75 
22,99 

Espírito Santo 3.079,0 8.494,0 11.573,0 25,57 

São Paulo 3.315,8 - 3.315,8 20,18 

Paraná 1.825,0 - 1.825,00 24,12 

Bahia 1.541,7 725,1 2.266,8 16,33 
-Cerrado 
-Planalto 

-Atlântico 

451,1 
1.090,6 

- 

- 
- 

725,1 

451,1 
1.090,6 

725,1 

39,03 
10,66 

29,07 

Rondônia - 1.428,3 1.428,3 9,31 

Mato Grosso 11,0 126,2 137,2 6,89 

Pará - 183,8 183,8 17,56 

Rio de Janeiro 247,0 13,0 260,0 20,21 

Outros 476,7 9,7 486,4 20,64 

BRASIL 31.892,2 11.262,1 43.154,3 21,04 

Fonte: CONAB/MAPA-SPAE – setembro/2011 
 
Esta redução se deve principalmente ao ano de baixa de produtividade no ciclo 

bienal do cafeeiro e estiagens no início do ano, que prejudicaram as lavouras que 

se encontravam em fase de enchimento dos grãos, sobretudo no Sul de Minas, 

Cerrado Mineiro, Bahia e Rondônia. 

 



 
 

Em Minas Gerais a produção está estimada em 21.677.922 sacas de café na safra 

2011/12, com uma produtividade média para o Estado de 21,68 sacas de café por 

hectare. Comparativamente a safra anterior, a estimativa sinaliza uma redução da 

produção cafeeira em 13,82%. Este decréscimo se deve também à bienalidade 

negativa da cultura, em que pese à tendência de inversão da bienalidade fisiológica 

dos cafezais, nas Regiões da Zona da Mata, Centro Sul e Serra da Mantiqueira, 

refletindo a frustração da produção na safra 2010/11, em razão das adversidades 

climáticas ocorridas ao longo da fase produtiva das lavouras. O café tipo Arábica, 

(73,9% da produção total), está com uma projeção de produção de 31,89 milhões 

de sacas, da produção do País, e tem com maior produtor o Estado de Minas Gerais 

(Gráfico I), com 67,1% (21,40 milhões de sacas) de café beneficiado. Já o Conillon 

(26,1% da produção total), tem uma produção estimada de 11,2 milhões de sacas, 

destacando-se o Estado do Espírito Santo como o maior produtor desta espécie 

(75,4% - 8,49 milhões de sacas). Os números da Conab desagradaram o setor 

produtivo, que esperava uma maior redução e também não ratificam as previsões 

mais otimistas geradas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 

(USDA) de 49,20 milhões de sacas e de Safras & Mercado de 47,7 milhões de 

sacas para a safra de 2011/2012. 

LAVOURA: COLHEITA DA SAFRA MINEIRA 2011/2012 CHEGA A 98%. 

A colheita da safra 2011/2012 entra em sua reta final (trabalhos de varrição). A 

maturação mais uniforme, o clima quente e seco nas principais regiões produtoras 

de Minas Gerais neste mês de setembro, não só contribuiu para o desenvolvimento 



normal dos trabalhos, como também, para a melhor qualidade do produto, não 

obstante a diminuição da peneira média do produto. Os bons preços pagos pelo 

café têm servido de estímulo aos cafeicultores, levando-os a uma maior dedicação 

às suas lavouras. Houve uma busca constante por informações técnicas, melhoria 

nos tratos culturais (adubações, tratamentos fitossanitários, irrigação) e um manejo 

diferenciado com diversos tipos de podas. A preocupação maior do cafeicultor está 

relacionada com os índices pluviométricos verificados de maio a setembro inferior a 

100 mm, o que pode comprometer consideravelmente a próxima safra, 

principalmente onde as lavouras estão sem desfolha. 

CRESCIMENTO VEGETATIVO 
 

TABELA  V - CRESCIMENTO VEGETATIVO (início em setembro de 2011) 

Local 
 

Nº nós/ramo Enfolhamento  (%) 
 

1999 -2010 2011 1999-2010 2011 
Varginha 1,5 1,2 99,9 100 
Carmo de minas - 1,0 - 100 
Boa esperança - 1,0 - 100 
Muzambinho - 1,0   
Araxá - 1,0 - 97,7 
Patrocínio - - - - 
Araguari - 1,6 - 100 
Fonte: Fundação Procafé 

 
ÁGUA NO SOLO 
Os índices pluviométricos de setembro ficaram abaixo das evapotranspirações do 

período. Com isso as quantidades de água armazenadas ao final deste mês 

reduziram em relação ao final de agosto. Para as regiões de Varginha, Boa 

Esperança, Araxá, Patrocínio e Araguari o regime pluviométrico não foi suficiente 

para manter o armazenamento ideal de água no solo. Os déficits hídricos 

aumentaram para 129, 202, 210, 200 e 210 mm respectivamente nestas regiões e 

estão abaixo dos índices médios com reflexos negativos na safra futura. O déficit 

hídrico superior a 150 mm é consideravelmente prejudicial ao desenvolvimento do 

cafeeiro arábica, podendo prejudicar as floradas de setembro/outubro. Para os 

cafeicultores irrigantes, recomenda-se o fornecimento de água via irrigação para 

suprir o déficit. 

PRAGAS E DOÊNÇAS: - para ferrugem, cercóspora e ácaro vermelho – fazer 

monitoramento e controle. Para o bicho mineiro e phoma – fazer monitoramento. 

 



AGENDA 
 

 INFORMAÇÕES: (31) 3349 8149 – www.emater.mg.gov.br 

Lançado o VIII Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais – recebimento de amostras até 06/09/2011 

 Lançado o 21º Prêmio Ernesto Illy de Qualidade do Café para Espresso– recebimento de amostras até 
22/09/2011 

 Circuito Mineiro de Cafeicultura – Ibituruna – 05/10/2011 

 Circuito Mineiro de Cafeicultura – Campos Gerais – 06/10/2011 

 Circuito Mineiro de Cafeicultura – S.G. Sapucaí -18/10/2011 

 Circuito Mineiro de Cafeicultura – Campo Belo – 20/10/2011 

 Circuito Mineiro de Cafeicultura – Inconfidentes – 25/10/2011 

 Circuito Mineiro de Cafeicultura – Varginha – 27/10/2011 

 37º Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras – 01 a 04/11/2011 – Poços de Caldas/MG 

 
 
 

 

 

 

 

Os preços de feijão de um modo geral sofreram uma redução durante o mês de 

setembro o que vem acumulando ao logo do ano de 2011. Segundo Boletim 

semanal de Safras & Mercado, no estado do Paraná, maior produtor de feijão do 

país, no mês de setembro os preços tiveram uma alta de 9,88%, no último ano 

porem teve uma queda de 36%. No estado de São Paulo ocorreu uma queda de 

2,48% no último mês e acumulou uma desvalorização de 30% em um ano. Em 

Santa Catarina a queda nos preços do último ano foi de 24,20%, na Bahia queda 

de 26% em um ano. Na Bolsinha de São Paulo, durante o mês de setembro os 

preços foram descendentes até a terceira semana. Na primeira semana os preços 

de feijão extra nota 9/9,5, variaram entre R$120,00 e R$125,00 por saco de 60 kg. 

Já na segunda semana o mercado ficou mais fraco, com pouca demanda, com 

preços variando entre R$115,00 e R$120,00. Na terceira semana o mercado 

ensaiou uma recuperação com os preços praticados entre R$120,00 e R$125,00, 

porem perdeu força na última semana, sofrendo novo recuo, voltando para os 

níveis de R$115,00 a R$118,00. Para o feijão comercial nota 8, os preços 

iniciaram o mês valendo entre R$110,00 e R$115,00 e vieram recuando até fechar 

o mês valendo entre R$100,00 e R$105,00 por saco de 60 kg. 

FEIJÃO 
Wilson José Rosa 
E-mail: wjrosa@emater.mg.gov.br 
Tel: (31) 3349.8170 – Belo Horizonte/MG 
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No Estado de Minas Gerais, os preços foram bastante estáveis com leve queda 

linear. Na primeira quinzena a variação foi entre R$105,00 e R$110,00, seguindo a 

mesma tendência no mês com preços praticados variando entre R$100,00 e 

R$108,00, nas regiões produtoras do Estado, como mostra o gráfico a seguir: 

                              Fonte: Emater-MG/ASMEC 

No primeiro levantamento de safras 2011/2012, feito pela CONAB – Companhia 

Nacional de Abastecimento, divulgado no início do mês de outubro, a área de 

feijão primeira safra está estimada entre 1,31 e 1,35 milhão de hectares, uma 

redução entre 8,0% e 5,0%, em relação à safra passada. Todos os principais 

Estados produtores indicam plantios de áreas menores do que as cultivadas na 

safra anterior. Segundo o levantamento, no ano passado, 45,6% da produção de 

feijão Primeira Safra foi colhida na região Sul, com destaque para o Estado do 

Paraná, maior produtor de feijão do período que produziu 32,05% da produção 

nacional. A região Sudeste produziu no ano passado 25,3% da produção nacional, 

destacando Minas Gerais e São Paulo. A região Centro-Oeste produziu cerca de 

11,2% com destaque para Goiás e a região Nordeste produziu 17,6% da produção 

total, com destaque para o Estado da Bahia. No Paraná a estimativa de produção 

é entre 399,2 a 429,1 mil toneladas, redução de 14 a 20%, em relação à safra 

passada, que foi de 538,55 mil toneladas, em uma área entre 275,3 a 295,9 mil 

hectares. Esta redução foi de 14 a 20% em relação à área plantada no ano 

passado que foi de 344,1 mil hectares. No estado do Paraná a área plantada até o 

final de setembro de 2011 atinge em torno de 47%, representando um 

adiantamento em relação à safra passada. As áreas já semeadas encontram-se 

nas fases de germinação e desenvolvimento vegetativo. 



Em Minas Gerais, o segundo maior produtor de feijão Primeira Safra (13,34% do 

volume total da safra anterior). O levantamento estima uma redução de 2,0% 

podendo até ser mantida a área anterior, ou seja uma área plantada estimada 

entre 188,3 a 192,1 mil hectares e uma produção estimada entre 207,1 e 211,3 mil 

toneladas de feijão. As previsões climáticas são otimistas para o próximo trimestre, 

com chuvas regulares a partir de outubro, favorecendo o desenvolvimento das 

lavouras plantadas. 

 

 

 

 

 

FRANGO 

O longo período de estabilidade experimentado pelo frango vivo (mercado 

firme e preços estáveis desde o final de agosto), foi rompido na quarta 

semana de setembro, quando o produto comercializado no interior de São 

Paulo sofreu duas baixas sucessivas de cinco centavos cada. Em 

decorrência, comparativamente ao mesmo mês do ano passado, o produto 

registra agora incremento de apenas 2,72%, a menor variação anual 

observada nos últimos 13 meses. Já em relação ao mês anterior, quando foi 

alcançado o melhor preço do ano, observa-se redução de, praticamente, 

5% (Fonte: Avisite). Segundo o mercado, as quedas recentes decorrem 

apenas da época do mês, não existindo da parte da produção qualquer 

expansão capaz de alterar os fundamentos do mercado que permanece 

ajustado em termos de oferta, mas recessivo da parte da demanda. (Fonte: 

Avisite). A crise financeira na União Europeia, as restrições da Rússia, o 

dólar desvalorizado em relação ao real e o "milho nas alturas" derrubaram 

as exportações brasileiras de carne de frango em setembro. Os embarques 

totalizaram 305 mil e 95 toneladas, quase 10% abaixo das 337 mil e 637 

toneladas do mesmo mês de 2010, de acordo com a União Brasileira de 

Avicultura - (Ubabef). A receita com as vendas externas subiu 11,4%, saindo 

de US$ 590,853 milhões para US$ 657,987 milhões em igual comparação. 

FRANGOS E OVOS 
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No acumulado de janeiro a setembro, os volumes exportados totalizaram 

2,898 milhões de toneladas, alta de 1,66% sobre o mesmo período em 

2010. A receita subiu 21%, para US$ 6,038 bilhões (Fonte: Avicultura 

industrial). 

OVO 

Na mesma ocasião em que completaria exatas três semanas de cotação 

absolutamente estável, o ovo perdeu parte de seu preço anterior. Assim, 

registrou na quarta semana de setembro o menor valor não apenas deste 

mês, mas das últimas 33 semanas. Ou seja, abaixo do valor atual, só 

aquele alcançado nas cinco primeiras semanas de 2011. 

 Em comparação ao preço vigente há um ano, o ovo registra até aqui 

valorização de 13%. Mas isso não tem o menor significado frente à perda 

de praticamente 9% em relação ao mês anterior ou, pior ainda, de cerca de 

21% em relação à melhor média registrada neste ano – R$ 52,88/caixa 

cinco meses atrás (Fonte: Avisite). O preço médio do ovo registrado em 

setembro, ficou quase 10% abaixo da média do mês anterior, acumulada 

em relação a junho (segundo melhor preço deste ano) redução próxima de 

14%. E em comparação ao melhor preço de 2011 (abril) a perda acumulada 

supera os 20%. Tudo isso conduziu a um resultado apenas 12% superior ao 

registrado um ano atrás, em setembro de 2010, insuficiente para cobrir o 

aumento dos custos de produção. Especialmente os do milho que, nesse 

espaço de 12 meses, apresentou variação de preços pelo menos 20 pontos 

percentuais superior à do ovo (Fonte: Avicultura industrial). 

VARIAÇÃO NAS COTAÇÕES DE FRANGOS 

Produto Atacado Granja (R$Kg)-Avimig Média do frango- Avisite 

05/09/2011 06/10/2011 Agosto/2011 Setembro/2011 

Frango abatido resfriado/atacado 3,10 3,20 2,79 2,73 

Frango vivo com ICMS 2,10 2,15 2,08 1,97 

VARIAÇÃO NAS COTAÇÕES DE OVOS 

Produto Valor R$/Cx/30Dz- Avimig Média do ovo - Avisite 

05/09/2011 06/10/2011 Agosto/2011 Setembro/2011 

Ovos extra grande 53,00 50,00  
46,19 

 
41,52 

Ovos grandes 52,00 49,00 

Ovos médios 50,00 47,00 

Ovos pequenos 45,00 42,00 

Ovos vermelhos 56,00 53,00 



 

 

 

No mês de setembro a variedade prata anã sofreu forte valorização, começando o 

mês comercializada a R$ 14,00 a caixa e fechando o mês ao preço de R$ 18,00 

com alta de 28,5 %. O fator que mais contribuiu para a elevação dos preços para a 

prata foi o aumento da procura pela variedade do Norte de Minas, ainda reflexo 

das fortes chuvas que atingiram o Vale do Ribeira esse ano, que comprometeu 

sobretudo a qualidade dos frutos. Fato curioso é que contrariando a previsão a 

região do Norte de Minas não apresentou o pico de safra esperado para os meses 

de agosto e setembro. Resultado a oferta está ligeiramente maior no Norte de 

Minas e as cotações estão em alta, o melhor dos dois mundos para o produtor. A 

previsão é que os preços sejam mantidos até o fim do ano com tendência de alta, 

já que a oferta deve diminuir devido a entre safra. Quanto a variedade nanica, esta 

sofreu ligeira queda nos preços, iniciando o mês custando R$ 14,00 a caixa e 

fechando o mês a R$ 12,00. Ocorre que, mesmo que o clima frio tenha persistido 

até os últimos dias de agosto nas praças paulista e catarinense, a produção de 

banana vem apresentando bom escoamento. No entanto, a diminuição da oferta 

de nanica no mercado doméstico tem sustentado os preços da variedade em 

elevados patamares nestas praças. A expectativa é de que os preços se 

mantenham atrativos aos produtores, uma vez que a oferta deve seguir mais 

escalonada este ano (Fonte: Abanorte). Colaboração: Raimundo Mendes Souza - Emater 

- Nova Porterinha. 

BANCO DE CAIXAS – HIGIENIZAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA 
HORTALIÇAS E FRUTAS 

FRUTICULTURA 
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Banana e tomate serão transportados e comercializados em caixas plásticas 

retornáveis, higienizáveis e esterilizadas a cada uso, à partir do mês de outubro. 

No dia 02 de setembro de 2011, a Ceasa Minas e a UAI – Higienização & 

Logística inauguraram o Banco de Caixas UAI, um novo serviço que promete 

modernizar o acondicionamento de frutas e hortaliças. Segundo informa os 

proprietários da UAI: “O Banco de Caixas é uma unidade criada para vender, 

alugar, receber, higienizar, estocar e entregar embalagens plásticas padronizadas 

dentro das normas exigidas pela lei. Dentre as vantagens ou benefícios do uso 

dessas caixas, tem-se a redução de custos, diminuição de perdas e, 

principalmente, o fato de evitar a contaminação cruzada. O uso de embalagens 

para frutas e hortaliças in natura é regulamentado pela Instrução Normativa 

Conjunta 009 de 2002, do Ministério da Agricultura, Anvisa (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária) e Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial). O banco tem capacidade para realizar a higienização de até 

50 mil caixas por dia. O custo inicial da higienização está previsto para R$ 0,38 

por caixa. Os demais produtos hortigranjeiros poderão continuar circulando em 

caixas de madeira e papelão, até que seja exigido, para eles, o uso de caixas 

plásticas padronizadas e retornáveis. O mesmo ocorre com as caixas plásticas 

que estão fora do padrão. Mesmo após a total implantação do banco de caixas, o 

uso de embalagens de madeira e papelão serão permitidos, desde que elas sejam 

novas. 

COMO FUNCIONA: 

Produtores – Compram uma quantidade de caixas suficiente para levar sua 

produção até a Ceasa Minas. Quando venderem seus produtos embalados nas 

caixas plásticas e entregarem aos compradores, receberão os vale-caixas 

correspondentes ao número de caixas vendidas. De posse dos vale-caixas, vão ao 

Banco de Caixas (UAI) e retiram outras caixas, pagam com os vale-caixas e fazem 

o pagamento do serviço de higienização delas. Coloca m nos veículos e retornam 

para suas origens.  

Compradores – No início, compram uma quantidade de vale-caixas suficiente 

para passar ao vendedor no ato da compra. Depois, chegam na Ceasa Minas com 

as caixas vazias e sujas, vão ao Banco de Caixas (UAI) e entregam as caixas para 



a higienização. Pegam os vale-caixas em quantidade correspondente ao número 

de caixas deixadas no Banco (UAI). 

PRODUTORES DE ABACAXI EM MINAS COMEÇAM A COLHER A SAFRA 

2011/2012 

A colheita do abacaxi começou no Triângulo Mineiro. O clima prejudicou a 

qualidade do fruto e o preço caiu. Por causa da estiagem, a safra deste ano não 

está uniforme. Os produtores colhem bons frutos de dois quilos, mas também 

frutos bem menores, de um quilo apenas. Do campo, o fruto vai direto para o 

mercado. Atento a questão dos cuidados pós-colheita procura-se manusear o 

menos possível o produto, chegando com melhor qualidade à Ceasa Minas. A 

seleção inicia-se na lavoura. Cada unidade de abacaxi está sendo vendida por R$ 

1,20, quase a metade do valor obtido no ano passado. Apesar dos problemas 

climáticos, a produção deverá se manter praticamente a mesma de 2010. A 

produção deve chegar em torno de 72 mil toneladas. Pelo preço que o produtor vai 

obter com a fruta, ele vai cobrir o custo e ainda vai ter uma lucratividade. A colheita 

do abacaxi no Triângulo Mineiro deve seguir até janeiro (Fonte: G1 – Globo, 

CEASAMINAS, EMATER-MG, ABANORTE). 

 

 

 

 

 

A oferta de leite foi relativamente baixa no mês de setembro, devido ao período de 

entressafra nas regiões produtoras, ao custo elevado dos insumos e ao clima, que 

prejudicou a produção da safra de inverno na região Sul. Essa menor oferta tem 

causado disputa acirrada pela matéria-prima, entre os laticínios. O valor médio 

pago pelo leite aos produtores em setembro (referente à produção entregue em 

agosto) voltou a aumentar após dois meses de estabilidade, elevando-se em 2,5% 

(cerca de 2 centavos por litro), passando a "média nacional" para R$ 0,8912 o litro. 

Nos sete estados que compõem a "média nacional" (RS, SC, PR, SP, MG, GO e 

BA), houve aumento no valor pago ao produtor. 
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Gráfico 1: ICAP-L/Cepea - Índice de Captação de Leite – AGOSTO/11. (Base 100=Junho/2004) 
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 Fonte: Cepea-Esalq/USP 

Em agosto, houve aumento de 6,3% na captação de leite na região Sul em relação 

a julho, considerando-se a média ponderada dos três estados. Em São Paulo, 

Minas Gerais, Goiás e Bahia, apesar do clima seco, o ICAP-Leite/Cepea registrou 

aumentos de 1% a 2% entre julho e agosto. O período de safra nesses estados 

normalmente se inicia a partir de outubro, com a chegada das chuvas. No ano 

passado, a estiagem prolongada em função do fenômeno La Niña atrasou o 

avanço da produção. Para este ano, análise do CPTEC (Centro de Previsão de 

Tempo e Estudos Climáticos) mostra que há indícios de que o fenômeno La Niña 

ocorra novamente este ano, porém, há previsão de chuvas dentro da normal 

climatológica para as regiões Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e boa parte do Sul 

e chuvas abaixo da normal no Rio Grande do Sul. Segundo agentes consultados 

pelo Cepea, a produção de leite em setembro deve ter novo aumento nos três 

estados da região sul. 

 

 

 

 

 



Gráfico 2: Série de preços médios pagos ao produtor - deflacionada pelo IPCA (média de RS, 

SC, PR, SP, MG, GO e BA) 
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Fonte: Cepea-Esalq/USP 

 

Em Minas Gerais, houve acréscimo de 2,7% (ou 2,4 centavos por litro) no preço 

médio bruto de setembro, atingindo R$ 0,9065 por litro. Ocorreu aumento em 

todas as regiões de Minas Gerais pesquisadas pelo Cepea. 

TENDÊNCIAS 

Para o pagamento de outubro, referente à produção entregue em setembro, a 

maioria dos compradores consultados pelo Cepaea (laticínios/cooperativas) 

esperam estabilidade nos preços. Apenas 14% dos compradores acreditam na 

possibilidade de nova alta de preços. 

Tabela 1 - Preços pagos pelos laticínios (bruto) e recebidos pelos produtores (líquido) em 
SETEMBRO/2011, referente ao leite entregue em AGOSTO/2011. 

 

 

Região 

Bruto 

(c/frete e CESSR, ex-Funrural) 

Preço 

líquido 

Var. % Bruto Var. % Líquido 

 

Máximo 

 

Mínimo 

 

Médio 

 

 Médio 

Setembro/Agosto Setembro/Agosto 

 

 

Triâng./Alto Paranaíba 
 

0,9935 
0,8691 0,9485 0,8824 2,45% 2,22% 

 

Sul/Sudoeste de Minas 
0,9521 0,7804 0,9064 0,8424 3,42% 3,25% 

 

Vale do Rio Doce 

 

0,9865 
0,8449 0,9174 0,8447 3,12% 2,05% 

Metropolitana de BH 1,0007 0,8454 0,9158 0,8416 2,22% 0,87% 

 

Média Estadual 
0,9650 0,8283 0,9065 0,8449 2,69% 2,40% 

 

Média Nacional 
0,9565 0,7794 0,8912 0,8279 2,45% 2,57% 

Fonte: Cepea. Adaptado por Detec/EMATER-MG 



 
    

                 

 

Os preços do milho continuam estáveis nesta temporada com cotações superiores 

aos anos anteriores, nas principais regiões produtoras do Brasil e principalmente 

de Minas Gerais. Neste período do 2º semestre, comumente é uma época de 

preços mais elevados devido o encerramento da fase de colheita, quando já se 

tem uma definição da produção do grão e também iniciam-se as atividades quanto 

ao alojamento de aves, para fornecimento aos mercados consumidores no final do 

ano. Outra situação que está contribuindo para o diferencial de preços do milho diz 

respeito as condições favoráveis do mercado internacional e a redução ocorrida 

especialmente na produção da safrinha do Mato Grosso. Convém ressaltar que a 

produção nacional deste ano teve um bom rendimento na maioria das regiões 

produtoras, salvo algumas perdas localizadas. A produção colhida contribuiu para 

o abastecimento regular do país entretanto pelos preços alcançados durante o ano 

e mais precisamente no 2º semestre, os valores alcançados pelo milho tem 

dispendido mais recursos dos produtores do setor de produção de carnes, ovos e 

leite, o que interfere nos custos de produção destes produtos. O USDA – 

Departamento de Agricultura Americano no relatório divulgado neste período do 

mês de outubro, indicou elevação nas estimativas de produção e estoques finais 

globais. Pelos números apresentados a safra mundial deve ser de 860,09 milhões 

de toneladas e os estoques finais deverão atingir 123,19 milhões de toneladas. 

Com o abastecimento garantido as dúvidas voltam-se para o comportamento dos 

preços, diante da situação vivenciada em função das dificuldades financeiras dos 

países. Com o abastecimento brasileiro deste ano também garantido, as atenções 

voltam se para a implantação da próxima safra de milho, principalmente o quanto 

será aumentado os cultivos e a quantidade de insumos a serem utilizados. A 

tecnologia dos transgênicos teve avanços, não só no mercado de sementes, mas 

também contribuíram sobre maneira, na melhoria da produtividade e redução dos 

custos. Embora ainda existam poucas informações para os consumidores quanto 

aos alimentos processados com estes produtos, 58 % da safra de verão e 70 % da 

MILHO  
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2ª safra, utilizaram sementes com esta tecnologia, na safra 2010 / 2011. É 

esperado que os preços praticados na comercialização do milho este ano 

interfiram de maneira positiva nas decisões a serem tomadas pelos produtores do 

cereal, quanto a área plantada na safra 2011 / 2012. As expectativas e tendências 

preconizam um aumento de aproximadamente 5 % na área de cultivo da próxima 

safra (FONTE: Safras, Cimilho, Notíciasagrícolas). 

 

 

 

 

 

 

PANORAMA 

Custo da ração, eficiência produtiva, sanidade, qualidade das matérias-primas e 

sustentabilidade do cultivo são destacados entre os principais desafios da 

aquicultura mundial pelo biólogo marinho e diretor mundial de aquicultura da 

Novus Internacional, Francisco Saraiva Gomes, durante a palestra Perspectivas 

para o desenvolvimento industrial da aquacultura. “A aquicultura tem cinco 

desafios diferentes. O mercado vive um cenário de custos elevados e baixos 

preços de venda, impactando na margem do produtor. Por isso é importante 

investir em eficiência produtiva, reduzir o custo de produção para garantir margens 

aos produtores”, disse o especialista. Para ele, este desafio leva a todos os outros. 

“A gestão da saúde dos animais é igualmente importante, pois o meio aquático 

tem desafios para manipular vacinas, por exemplo. Administrar a saúde dos 

animais fica mais difícil e impacta na produtividade da cadeia”, afirmou Saraiva 

Gomes, que ainda chama a atenção para a qualidade das matérias-primas das 

rações. “Ter uma ração de boa qualidade é fundamental para o desafio de produzir 

mais com áreas menores, que significa maior produtividade por área e volume”. O 

executivo defende ainda a sustentabilidade do cultivo. “As interações entre os 

animais e o meio de cultivo são muito maiores e mais intensas neste segmento. 

Portanto, a capacidade de suporte do sistema varia de forma muito mais rápida e 

com maior amplitude”, disse o especialista, lembrando que “a para a aqüicultura se 

desenvolver como indústria, tem que maximizar sua capacidade de suporte, 

melhorando a qualidade do meio em relação as necessidades dos animais.” 

PEIXES  
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Apostar em inovações tecnológicas e investimentos em marketing como as 

principais ferramentas para contribuir com estes desafios. “A aqüicultura tem que 

avançar em inovação de tecnologias e marketing para colocar o produto no 

mercado”. A competitividade da aqüicultura depende de inovações nas áreas de 

nutrição e saúde animal. “As inovações mais importantes serão nas áreas de 

gestão de saúde, saúde intestinal, vacinas, genética e domesticação e 

tratamentos de águas e solos”. A industrialização do setor é recente, mas tem 

potencial de grande desenvolvimento. “Em 1970, a aquicultura era responsável 

por menos de 3% de toda a produção animal do mundo. Em 2010 já era de 15% e 

em 2020 será de cerca de 25%, ou seja,em 50 anos, a aquicultura será uma forte 

concorrente de matérias-primas”. Até 2050 a atividade será a maior fonte de 

produção de proteína animal do mundo. “Neste ano, o setor deve produzir entre 37 

e 40 milhões de toneladas de carne. A nossa perspectiva é que até 2050 a 

produção salte para cerca de 400 milhões de toneladas”. 
MERCADO 
O preço da carne de peixes, recebido pelos produtores, se mantém instável. Os 

preços foram os seguintes. Peixe vivo de tilápia ficou entre R$ 3,00 e R$ 4,50/kg e 

o filé em torno de R$ 14,00/kg. Outras espécies de peixes vivos, como o 

matrinchã, pacu e tambaqui, tiveram os preços cotados entre R$ 4,00 e R$ 5,00/ 

Kg g. A truta (peixe de clima temperado), foi comercializada entre R$ 6,50 e R$ 

8,50/kg. Para as espécies de peixes considerados nobres, como o surubim e o 

dourado, os preços tiveram variações entre R$ 6,00 e R$ 10,00/kg vivo. 

 

PREÇO DA CARNE DE PEIXE RECEBIDO 

PELOS PRODUTORES RURAIS
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TENDÊNCIA 
A tendência é que o preço da carne do peixe permaneça neste patamar neste 

próximo mês se a temperatura média não abaixar. 



 
 
 
 
 
INCERTEZAS NA ECONOMIA MUNDIAL INFLUENCIAM AS PREVISÕES DO 

MERCADO DA SOJA 

As expectativas da safra de soja para o período 2011/2012, levando em conta os 

atuais indicativos de mercado, a princípio prenunciam um cenário positivo para os 

agricultores brasileiros considerando principalmente os preços praticados, os 

baixos estoques previstos e as perspectivas de demanda. Claro que, pelos últimos 

acontecimentos da conjuntura mundial, é difícil aceitar como absoluta alguma 

previsão se levarmos em conta a súbita elevação da taxa de câmbio, as incertezas 

com relação à economia europeia, dos Estados Unidos e do Japão, a instabilidade 

do euro, o encaminhamento da colheita norte-americana que segue em bom ritmo 

e clima apropriado e ainda a falta de previsões mais consistentes sobre a próxima 

safra sul-americana. Outros fatores de influência seriam a inflação da China, 

preços do petróleo e ainda um desvio de interesse de compra da China para 

produto sul-americano em detrimento do norte-americano. Assim, enquanto não se 

confirmar um fundamento mais consolidado para o futuro próximo devemos dar 

maior atenção ao dia a dia do mercado e às previsões climáticas pois, se em 

períodos de ocorrência dos fenômenos La Niña ou El Niño sabemos mais ou 

menos o que esperar do clima, para o bem ou para o mal, quando não temos 

programados estes eventos, como ocorre nesta próxima safra, ficamos mais 

desorientados na hora das previsões. E os dados de mercado que temos da última 

semana de setembro são de perdas no preço da soja em torno de 6,5%, no farelo 

6,9% e no óleo 4,8% o que já é um comportamento semelhante ao ocorrido na 

semana anterior e que pode ser justificado, principalmente, pelo temor de um 

cenário recessivo da economia mundial e que também se manifestou nos preços 

do milho e do trigo, consequência também da divulgação dos números sobre os 

estoques finais esperados que, no caso da soja, o último relatório do 

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos/USDA aponta para um volume 

abaixo das últimas previsões mas ainda correspondendo a 42% superior ao do 
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mesmo período do ano passado. No Brasil, o mercado de soja, da safra que ainda 

vai ser plantada, mostra um alto volume de vendas antecipadas numa ordem 

superior ao mesmo período das últimas cinco safras, sendo que grande parte dos 

contratos se referem a pagamentos sobre aquisição de insumos, principalmente 

de fertilizantes que o mercado aponta como aquele em que haveria maior 

possibilidade de aumento expressivo de preços. 

ALTA DOS PREÇOS DA SOJA GANHAM DA ALTA DOS INSUMOS 

Todos os indicativos apontam para um aumento no custo de produção de soja, 

estimado em um acréscimo de mais ou menos 10% com relação aos custos da 

safra anterior, mas o peso dos insumos representa os mesmos 60% daquele 

período. E se não tivermos grandes problemas climáticos e for utilizado um nível 

tecnológico semelhante ao da safra passada, pode ser prevista uma produtividade 

média de 3.200 kg/ha o que levaria o custo de produção de uma tonelada de soja 

ao valor de R$ 462,17 que representaria um aumento de 9% com relação ao 

obtido na última safra colhida. Alguns insumos subiram e outros recuaram os 

preços e assim, segundo estudo do Departamento de Economia Rural da 

Secretaria de Agricultura/Deral do Estado do Paraná, o custo de produção ficaria 

em R$ 1.710,47 por hectare de plantio na próxima safra a ser plantada. Entre os 

insumos, os fertilizantes foram os que mais subiram e os herbicidas os que mais 

tiveram redução nos preços mas, no geral, pode-se dizer que no Brasil o preço da 

soja ainda assim sairá ganhando se considerarmos a escalada crescente, mesmo 

que num sobe-e-desce, dos preços durante o ano de 2011 como pode ser 

verificado pela média obtida até agosto deste ano que foi de R$ 45,10 

representando ganhos de 28% sobre o mesmo período do ano passado.  Para 

termos uma ideia melhor sobre o andamento do preço da soja com relação aos 

principais insumos podemos usar a análise, já tradicional nos últimos anos, 

realizada pelo Deral/PR em que os fertilizantes, tomando como base o adubo 

formulado 04-30-16, mostra que enquanto em agosto de 2010 eram necessários 

24,10 sacas de 60 kg de soja para adquirir uma tonelada de adubo, em agosto 

deste ano os produtores já teriam que pagar 25,91 sacas sendo que a média 

histórica dos últimos dez anos é de 24,16 sacas. A ureia, que num ano subiu 42%, 

teve o mesmo comportamento com a necessidade de 25,56 sacas para comprar 



uma tonelada do fertilizante enquanto em agosto do ano passado eram 

necessários 20,50 sacas e na média histórica de dez anos a quantidade é de 

24,47 sacas. Já com o calcário ocorreu o contrário, pois em agosto do ano 

passado precisava-se de 1,58 sacas para a compra de uma tonelada do corretivo 

e no mesmo período deste ano foi necessário 1,47 sacas e a média histórica dos 

últimos dez anos é de 1,45 sacas. A semente é outro insumo que ganhou do grão 

de soja e a relação que em agosto de 2010 era de 1,67 sacas de grão para 

comprar 50 kg de semente este ano já está sendo de 1,86 sacas mas ainda 

abaixo das 1,89 sacas da média histórica. Com relação a herbicidas, tomando 

como base a embalagem de 5 litros do Round Up tradicional, que teve seu preço 

diminuído em 3%, foi verificado que enquanto no ano passado gastava-se 1,21 

sacas de soja, este ano se gastou 1,03 sacas e que é ainda bem abaixo das 1,77 

sacas da média histórica. Os preços das máquinas também favorecem o produtor 

tomando como referência a colhedora John Deere 1165 de 140CV que teve só um 

pequeno aumento de 0,3% e assim, na relação de troca, passou de 9.764 sacas 

de soja para comprar uma unidade em 2010 para 8.577 sacas neste ano mas 

ainda assim está muito acima da média histórica de 7.407 sacas. Por último temos 

o óleo diesel que também ficou a favor do produtor que este ano gasta 4,40 sacas 

de soja para comprar 100 litros do combustível e que está abaixo do valor do ano 

passado que foi de 4,98 sacas e também da média histórica dos últimos dez anos 

de 4,61 sacas. 

PREVISÕES DE CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO MUNDIAL E SUL-

AMERICANA 

Embora os números estejam longe de ser definitivos, a previsão de produção 

mundial de soja para a safra 2011/2012 está estimada em 258,99 milhões de 

toneladas que representaria um acréscimo de 2% sobre a safra anterior, ao 

contrário da produção norte-americana a ser colhida em 29,88 milhões de 

hectares, que ficaria 4% menor que a safra passada e com uma produtividade de 

2.811 kg/ha que estaria dimensionando uma produção de 83,97 milhões de 

toneladas e que seria 7% menor que a sua última safra colhida. Com relação à 

América do Sul as previsões indicam um novo recorde de área plantada e muito 

provavelmente de produção também, decorrente dos bons preços verificados no 



mercado internacional estimando uma área de 48 milhões e 750 mil hectares que 

representaria um crescimento de 2% sobre a safra colhida este ano e uma 

produção de 143 milhões e 660 mil toneladas que seria 6% maior que a safra 

anterior e que seria um comportamento semelhante em todos os países 

produtores desta região, não obstante alguns entraves políticos ou tributários que 

afetam o setor agropecuário no Paraguai, Bolívia e Argentina. No Paraguai seriam 

semeados 3 milhões e 15 mil hectares o que seria um crescimento de 5% e uma 

produção prevista de 8 milhões e 774 mil toneladas que seria novo recorde mas 

tendo sinalizador negativo problemas de ordem fundiária entre os produtores. Na 

Bolívia as perspectivas são também de uma safra 5% maior com o plantio de 1 

milhão e 50 mil hectares e uma produção a ser obtida de 2 milhões e 384 mil 

toneladas já consideradas as safras de verão e de inverno que são exploradas 

neste país. Já no Uruguai a área cresceria 11% com 950 mil hectares e a 

produção 23% atingindo 1 milhão e 900 mil toneladas. Na Argentina, indicativos 

apontam o milho como preferencial na intenção de plantio, mas mesmo assim a 

área de soja cresceria 1% chegando a 19 milhões e 100 mil hectares e a uma 

produção de 55 milhões e 390 mil toneladas que seria 12% maior que a safra 

anterior que sofreu com fortes problemas climáticos.  O Brasil também mostra a 

mesma tendência de incremento da área plantada com soja, principalmente 

substituindo ou integrando áreas de pastagens, e com intenção de plantio de 24 

milhões e 638 mil hectares crescendo 2% com relação à safra anterior e uma 

produção de 75 milhões e 240 mil toneladas com ganhos de 1% comparada à 

safra colhida este ano sendo este aumento decorrente, principalmente, dos bons 

preços praticados neste último ano e das perspectivas favoráveis para este 

mercado na próxima safra a ser colhida. 

Preços praticados em diferentes regiões no Brasil 

 

Local 

Preços praticados R$/saca 60 kg 

06/10/2011 1 semana atrás 1 mês atrás 1 ano atrás 

Passo Fundo/RS 46,50 49,00 49,50 42,50 

Rondonópolis/MT 42,00 44,50 44,30 40,40 

Mogiana/SP 45,50 47,00 48,00 43,50 

Uberlândia/MG 45,50 47,00 47,00 42,00 

Fonte: safras&Mercado, CONAB, EMATER-MG / Adaptado de Safras&Mercado 



 
 

 

 
 

O preço do suíno no Brasil ensaia uma recuperação em setembro, devido 

principalmente a elevação dos volumes exportados em agosto, e a perspectiva de 

bons embarques nos próximos meses, e a recuperação do cambio. Hong Kong e 

Ucrânia seguem como principais compradores dessa proteína do Brasil, enquanto 

a Rússia mantém o seu embargo aos frigoríficos do País. Fonte: Suinocultura 

industrial. A mudança na taxa de câmbio tem forte impacto no mercado, sobretudo 

para países exportadores como os Brasil. Diante da recente valorização do Dólar, 

a carne suína norte americana tem ficado mais cara e, em contrapartida, a carne 

importada fica mais atrativa aos compradores, fato positivo para os produtores de 

suínos aqui no Brasil (Fonte: Suinocultura industrial). A perspectiva em grande parte 

das regiões produtoras do país é de estabilidade nos preços de venda da carne 

suína. Sem animais em excesso, o equilíbrio entre oferta e demanda tem se 

firmado, favorecendo grande parte dos produtores, principalmente nos estados do 

sudeste. Após cem dias de restrições impostas pela Rússia à carne suína 

brasileira, os prejuízos continuam, mas o “setor consolida sua independência em 

relação àquele mercado”, tradicionalmente o principal comprador. Essa é a 

avaliação do presidente da Associação Brasileira da Indústria Produtora e 

Exportadora de Carne Suína – ABIPECS, Pedro de Camargo Neto. Dados do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) indicam que 

o Brasil exportou menos, de janeiro a setembro de 2011 que no período em 2010. 

Nos nove meses do ano passado, os embarques chegaram a 396,6 mil toneladas, 

número que caiu para 375,5 mil toneladas em 2011 (queda de 5,6%). Este é o 

segundo ano seguido de queda, já que o País exportou 431,2 mil toneladas do 

produto nos nove meses de 2009 (14,9% a mais que em 2011). As receitas, pelo 

contrário, cresceram nos últimos anos. Em 2009, o Brasil arrecadou US$ 848,3 

milhões; em 2010, US$ 972,4 milhões, 14,6% a mais que no ano anterior; em 

2011, US$ 1 bilhão, 2,8% a mais que no ano passado (Fonte: porkworld). 
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COTAÇÃO (R$) - Setembro 

 02/092011 06/10/2011 

SP 2,56 2,99 

PR 2,15 2,55 

SC 2,45 2,40 

GO 3,25 2,65 

RS 2,68 2,61 

MG 2,60 3,10 

MS 2,30 2,35 

MT 2,15 2,40 

Fonte: SUINOCULTURA INDUSTRIAL 

 

                     
 
 
 

 
COMPORTAMENTO 

No mês de setembro, os preços do tomate in natura praticados no atacado de 

acordo com a Ceasaminas, no entreposto de Contagem: Tomate tipo AA do grupo 

Longa Vida foi comercializado a R$ 28,41 e Santa Clara R$ 28,66, preço médio da 

caixa com 22 kg. Tomate tipo A do grupo Longa Vida foi comercializado a R$ 15,83 

e Santa Clara R$ 15,00, preço médio da caixa com 22 kg. Na Ceagesp, os preços 

do tomate comercializado no atacado, tipo AA dos grupos Longa Vida e Santa 

Clara tiveram uma cotação média de R$ 43,78 a caixa de 22 Kg e R$ 34,98 a 

caixa de 22 kg do tipo A, sendo estes valores referentes à segunda quinzena de 

agosto. Segundo pesquisa de preços realizada no varejo pela Ceasaminas do dia 

28/09 a 30/09, os valores do quilo do tomate in natura praticados nos 

hipermercados e supermercados da grande BH, obtiveram um preço médio de R$ 

3,02 e nos sacolões foi de R$ 2,23, sendo o preço médio no varejo de R$ 2,70. No 

atacado, no mesmo período, o preço pago pelo quilo foi de R$ 0,89. O preço no 

varejo em relação ao atacado obteve uma variação de 203,4 %. Portanto a caixa 

de 22 kg vendida no atacado neste período, em média por R$ 19,58, foi revendida 

no varejo em média por R$ 59,4. Como esperado, os preços em setembro se 

mantiveram no mesmo patamar de agosto, com os valores na média registrados 

ficando acima de R$ 20,00. Neste período de entressafra é importante que o 

TOMATE 
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consumidor fique atento para ação mercantilista de alguns estabelecimentos do 

varejo, que podem aproveitar o período de diminuição da oferta, para elevar o 

preço do quilo acima do teto real para a época. 

TENDÊNCIA 

Paro o mês de outubro os preços do tomate in natura praticados no atacado 

tendem a ficar no mesmo patamar de setembro com tendência de alta. Isto ocorre 

pela provável redução de oferta e o aumento do consumo por parte da população, 

devido a elevação das temperaturas médias, que propicia o aumento do consumo 

de saladas. Veja no gráfico abaixo o comportamento dos preços médios pagos no 

atacado na Ceasaminas, pela caixa de 22 Kg de tomate, entreposto de Contagem 

até o mês de setembro: 

                                                 Valores em R$ 

 
                                                    Meses 
 Fonte: Ceasaminas preços médios no período. 

 

 

PREÇOS MÉDIOS RECEBIDOS EM SETEMBRO PELOS AGRICULTORES EM MG 
Produto Unidade Preços R$ 

Milho sc 60 kg 28,00 

Soja sc 60 kg 46,00 

Feijão carioca sc 60 kg 112,00 

Feijão Preto sc 60 kg 98,00 

Café Arábica Bebida Dura tipo 6 sc 60 kg 514,00 

Banana Prata cx (18-22) kg 27,00 

Banana Nanica cx (18-22) kg 23,00 

Bezerro até 1 ano desmamado  Nelore Cab 665,00 

Bezerra até 1 ano desmamada  Nelore Cab 527,00 

Bezerro até 1 ano desmamado Mestiça Cab 607,00 

Bezerra até 1 ano desmamada  Mestiça Cab 466,00 

Vaca Gorda para Abate – Consumo Interno @ 88,00 

Boi Gordo para Abate – Consumo  Interno @ 92,00 

Boi Gordo para Abate – tipo exportação @ 93,00 

BOVINOC: Leite Resfriado L 0,86 

Fonte: CIAGRO /  EMATER - MG 



PREÇOS MÉDIOS DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS NA UNIDADE DA CEASA-BH 
Produto ud Preços Produto ud Preços 

Abacate 18KG R$ 32,00 Jiló 15 kg R$ 17,00 

Abacaxi dz R$ 28,00 Laranja 20 kg R$ 16,00 

Abóbora Moganga 15 kg R$ 16,00 Limão 20 kg R$ 20,00 

Abobrinha-italiana 18 kg R$ 12,00 Maçã 18 kg R$ 41,00 

Abobrinha-menina 18 kg R$ 12,00 Mamão Formosa 18 kg R$ 15,00 

Alface dz R$ 5,00 Mamão Havaí 8 kg R$ 6,00 

Alho brasileiro 10 kg R$ 40,00 Mandioquinha 20 kg R$ 40,00 

Banana Nanica 20 kg R$ 23,00 Manga 6 kg R$ 9,00 

Banana Prata 18 kg R$ 27,00 Maracujá 12 kg R$ 35,00 

Batata 50 kg R$ 30,00 Melancia kg R$ 0,65 

Batata-doce 20 kg R$ 30,00 Melão 13 kg R$ 16,00 

Berinjela 12 kg R$ 10,00 Milho Verde 25 kg R$ 18,00 

Beterraba 20 kg R$ 18,00 Moranga 22 kg R$ 22,00 

Brócolo dz R$ 16,00 Morango 1,5 kg R$ 6,00 

Cebola 20 kg R$ 17,00 Ovos 30 dz R$ 50,00 

Cenoura 20 kg R$ 17,00 Pepino 19 kg R$ 8,00 

Chuchu 19 kg R$ 17,00 Pera 20 kg R$ 58,00 

Coco verde dz R$ 0,85 Pimentão 9 kg R$ 10,00 

Couve dz R$ 5,00 Quiabo 12 kg R$ 40,00 

Couve-flor 06 unid. R$ 6,00 Repolho 23kg R$ 10,00 

Espinafre dz R$ 15,00 Tangerina Ponkan 15 kg R$ 13,00 

Goiaba 2,5 kg R$ 10,00 Uva Itália 6 kg R$ 18,00 

Inhame 19 kg R$ 25,00 Vagem 13 kg R$ 25,00 

                                         PREÇOS REFERENTES AO DIA 10/10/2011 

Fonte: CEASAMINAS - ELABORAÇÃO: DIPRO/DETEC- EMATER-MG 
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