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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 32,91 24,98 23,43 22,59 Tipo 1 = 32,82 
Tipo 2 = 31,29 25,80 

Sorriso (MT) (1) 60 32,10 38,20 36,20 35,20 Tipo 1 = 43,89 
Tipo 2 = 42,47 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 47,22 44,36 42,10 42,88 29,56 (1) 

São Paulo – Tipo 2  46,50 41,52 37,64 38,61 36,64 (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 580,00 565,00 530,00 540,00  44,33 33,31 34,01 
Argentina,  C+F 
Uruguaiana 630,00 560,00 540,00 540,00 438,28 39,12 29,70 28,84 

Uruguai,  C+F 
Chuí/Jaguarão 650,00 580,00 540,00 540,00 504,84 39,12 29,70 28,64 
EUA, FAS Lake 
Charles 590,00 615,00 570,00 580,00  44,05 32,90 33,65 

    Câmbio: Média utilizada: R$ 1,6750/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$ 22,59. Em relação ao preço praticado na semana anterior 

houve uma diminuição de 3,58%, em comparação há um mês a redução foi de 9,57% e 

em relação ao mesmo período do ano passado, ficou inferior 31,36%. 
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Para o arroz comercializado em Sorriso (MT), a saca de 60 quilos está com o preço 

médio de R$ 35,20. Uma redução de 2,76% em relação ao preço praticado na semana 

anterior. Em relação ao mesmo período do ano passado houve um aumento de 9,66%. 

O preço no atacado, para o fardo de 30 kg do arroz tipo 1, é de R$ 42,88. O fardo 

de 30 kg, do arroz tipo 2, está cotado a R$ 38,61. Em comparação ao mesmo período do 

ano passado, os preços estão, respectivamente, 9,19% inferior para o tipo 1 e 16,97%, 

inferior para o tipo 2. 

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

US$ 540.00 e para o arroz americano a cotação está em R$ 580.00. 

Mesmo com a boa demanda pelas duas ofertas de produtos nas duas últimas 

operações de PEP desta safra, ainda não foi suficiente para recuperar os preços baixistas 

do mercado de arroz. Desde o final do ano passado foram 5 operações de PEP, conforme 

tabela abaixo, mas os preços não esboçaram reação alguma, pois no ínicio das 

operações havia uma insatisfação quanto ao prêmio oferecido, conforme apresentam as 

tabelas abaixo. 
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