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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 
1  

mês 
1  

semana 
Média do 
mercado 

Composto 
atacado 

(fardo de 30 kg) 
 

Preço 
Mínimo 

Pelotas (RS) (1) 50 29,31 26,07 24,98 24,02 Tipo 1 = 34,57 
Tipo 2 = 33,04 25,80 

Sorriso (MT) (1) 60 30,60 38,20 38,20 38,20 Tipo 1 = 47,57 
Tipo 2 = 46,51 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 
1  

mês 
1  

semana 
Média do 
mercado 

Decomposição 
até o produtor 

São Paulo – Tipo 1 42,90 47,77 42,63 43,07 29,72 (1) 

São Paulo – Tipo 2  40,79 41,52 40,74 38,80 36,03 (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 
1  

mês 
1  

semana 
Média do 
mercado 
(US$/t) 

Importações 
Efetivas 
(US$/t) 

(3) 

Atacado 
São 

Paulo 
RS 

(R$/50kg) 
MT  

(R$/60kg) 
Tailândia,  
FOB Bangkok 580,00 535,00 550,00 525,00  44,99 33,69 34,35 
Argentina,  C+F 
Uruguaiana 590,00 550,00 570,00 550,00 438,28 40,92 31,39 29,96 

Uruguai,  C+F 
Chuí/Jaguarão 600,00 575,00 530,00 560,00 504,84 41,52 31,96 30,41 
EUA, FAS Lake 
Charles 590,00 615,00 615,00 605,00  49,19 37,23 37,51 

    Câmbio: Média utilizada: R$ 1,7311/US$ 
    Nota: (3) Importações efetivas  arroz branco/polido, segundo o sistema AliceWeb, em Dezembro 2010. 

−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 

 
 
No Rio Grande do Sul, o preço médio da saca de 50 quilos, tipo 1, comercializado 

em Pelotas (RS), é de R$ 24,02. Em relação ao preço praticado na semana anterior 

houve uma diminuição de 3,84%, em comparação há um mês a redução foi de 7,86% e 

em relação ao mesmo período do ano passado, ficou inferior 18,05%. Com a proximidade 

de entrada da nova safra do Brasil e dos parceiros do Mercosul, com o fracasso das 
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operações de PEP (Prêmio de Escoamento do Produto), o real valorizado em relação ao 

dólar e os preços internacionais voltando a patamares mais reduzidos e acomodados, o 

mercado doméstico entrou num cenário baixista. 

 

Para o arroz comercializado em Sorriso (MT), a saca de 60 quilos está com o preço 

médio de R$ 38,20. Em relação ao mesmo período do ano passado houve um aumento 

de 24,84%. 

O preço no atacado, para o fardo de 30 kg do arroz tipo 1, é de R$ 43,07. O fardo 

de 30 kg, do arroz tipo 2, está cotado a R$ 38,80. Em comparação ao mesmo período do 

ano passado, os preços estão, respectivamente, 1,93% inferior para o tipo 1 e 4,88%, 

inferior para o tipo 2. 

No contexto internacional, o arroz branco tailandês, FOB Bangkok, está cotado a 

US$ 525.00 e para o arroz americano a cotação está em R$ 605.00. Comparando com o 

período de um mês atrás, as cotações internacionais estão em tendência baixista. Esta 

tendência se deve a alta das disponibilidades exportáveis no final do ano. Os 

exportadores asiáticos tratam de colocar no mercado produto da safra passada, antes da 

chegada da nova colheita. Em 2011, as disponibilidades exportáveis podem ser 

abundantes, o que pode afrouxar ainda mais os preços mundiais nos próximos meses. 

Ainda não se sabe se a Índia retorna ao mercado mundial. 

Os preços de paridade de importação do fardo de 30 kg, posto no atacado em São 

Paulo, ficam em R$ 44,99 para o cereal tailandês e R$ 49,19 para o arroz dos EUA. 
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