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   Quadro I - PREÇO PAGO AO PRODUTOR – arroz em casca - (em R$/unidade) 

Períodos anteriores Semana atual 

Centros de 
Produção 

Unid. 
12  

meses 
4 

semanas 
1  

semana 
Média do 
mercado 

Composto 
atacado 

(fardo de 30 kg) 
 

Preço 
Mínimo 

Pelotas (RS) (1) 50 kg 25,21 24,66 25,18 25,99 Tipo 1 = 36,91 
Tipo 2 = 35,39 25,80 

Sorriso (MT) (1) 60 kg 38,00 27,50 28,50 28,50 Tipo 1 = 35,69 
Tipo 2 = 34,28 28,23 

Notas: (1) Longo Fino, tipo 1, rendimento 58 x 10, sem  impostos 
 

   Quadro II - PREÇO NO ATACADO – Arroz beneficiado (R$/fardo de 30 kg) 
Períodos anteriores Semana atual 

Centros de comercialização 
12  

meses 
4 

semanas 
1  

semana 
Média do 
mercado 

Decomposição 
até o produtor 

São Paulo – Tipo 1 44,14 44,68 44,35 40,54 27,64 (1) 

São Paulo – Tipo 2  42,68 39,98 40,93 39,77 37,80 (2) 

Notas: (1) Tipo 1, decomposto até o produtor em Pelotas (RS), em R$/50 kg 
            (2) Tipo 2, decomposto até o produtor em Sorriso (MT), em R$/60 kg 

 
Quadro III - PREÇO INTERNACIONAL e PARIDADE DE IMPORTAÇÃO - Arroz beneficiado 

Períodos anteriores (US$/t) Semana atual 

Paridade importação 

Produtor 
Centros de 
Referência 12  

meses 
4  

semanas 
1  

semana 
Média do 
mercado 
(US$/t) 

Importações 
Efetivas 
(US$/t) 

(3) 

Atacado 
São 

Paulo 
RS 

(R$/50kg) 
MT  

(R$/60kg) 
Tailândia,  
FOB Bangkok 525.00 616.00 615.00 615.00  50,70 38,48 38,62 
Argentina, C+F 
Uruguaiana 550.00 575.00 557.00 552.50 515.57 40,98 31,43 30,01 

Uruguai, C+F 
Chuí/Jaguarão 560.00 575.00 566.00 567.50  41,89 32,29 30,68 
EUA, FAS Lake 
Charles 585.00 652.00 652.00 627.00  51,51 39,16 39,23 

    Câmbio: Média utilizada: R1,7269/US$ 
    Nota: (3) Importações efetivas arroz branco/polido, segundo o sistema AliceWeb, em agosto de 2011. 

−Todos os preços são calculados pela média das observações de segunda-feira a sexta-feira da semana em curso. 
    Fonte dos dados primários: Mercado - Elaboração: Conab/Sugof/Gerab 

 
 

No período acima mencionado os preços do arroz em casca, tomando por base 
Pelotas (RS) tiveram ligeiro aumento em relação à semana anterior, estando, 3,09% 
maiores que aqueles praticados no mesmo período do ano passado e 0,74% acima dos 
preços mínimos. No Mato Grosso, se considerar o município de Sorriso, as cotações 
estão inferiores em 25,00%, se comparadas aos preços de um ano atrás e 0,95%  
superiores em relação aos preços mínimos regionais. 

 
No atacado em São Paulo o arroz longo fino tipo 1 apresentou quedas de 8,59% 
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na semana, 9,27 em relação à cotação do mês anterior, e quando comparado ao ano 
passado está 8,16% menor. Para o longo fino tipo 2 houve  perdas de 2,83% na semana 
e de 0,53% no mês, e 6,82% menor à cotação observada neste mesmo período do ano 
anterior. 

 
Quanto ao arroz tailandês 100%B este não teve alteração na cotação da semana 

em referência, mas queda de 0,16% no mês. As perdas deste produto no ano anterior 
alcançaram o patamar de 17,14%, se comparadas as do ano passado. O arroz americano 
obteve perda de 3,76% nesta semana e aqueles praticados no mês passado, em 
contrapartida, estão 7,26% acima das cotações de um ano atrás. 

 
No Mercosul as cotações para o arroz da Argentina apresentaram quedas de 

0,81% na semana e 3,91% em relação ao mês passado, contudo, estão 0,45% superiores 
ao mesmo período de 2010. Já o arroz do Uruguai registra aumento de 0,27% na 
semana, entretanto, com alta de 1,30% no mês anterior, e 1,34%  no ano passado. 

 
Em termos de instrumentos de apoio à comercialização, no presente momento  o 

que se tem são os contratos de opção de venda que estão com seus períodos de entrega  
se aproximando, e as operações de troca de arroz em casca por beneficiado, para 
doações internacionais. 

 
Especificamente com relação a essa última operação, no dia 10 do mês em curso 

irá acontecer a abertura de leilão para contratação de 25 mil toneladas de produto, sendo 
que os tamanhos de lotes variam de 500 a 5 mil toneladas, com o arroz em casca dos 
estoques públicos distribuídos em praticamente toda a região produtora do RS. Outro 
ponto importante diz respeito às condições de entrega, já que o compromisso do industrial 
cessa na colocação no Terminal da Tergrasa, no Porto do Rio Grande. Certamente essas 
alterações darão mais condições para que as indústrias do RS participem desta operação, 
pois até o momento as compras foram pouco efetivas. 
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