
Preços Agropecuários: queda de 3,07% na segunda quadrissemana de junho de 2013 

O Índice Quadrissemanal de Preços Recebidos pela Agropecuária Paulista (IqPR)
1,2 

registrou queda de 3,07% na segunda quadrissemana de junho de 2013. Separado em grupos 

de produtos, o IqPR-V (produtos de origem vegetal) fechou com queda de 3,63%, enquanto 

que o IqPR-A (produtos de origem animal) fechou negativamente em 1,59% (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Variação Percentual do IqPR, 2ª Quadrissemana – Junho/13, Estado de São Paulo. 

 São Paulo São Paulo - sem cana 

IqPR -3,07  -2,13  

IqPR-V -3,63  -2,68  

IqPR-A -1,59  - 

Fonte: Instituto de Economia Agrícola (IEA). 

 

 

Quando a cana-de-açúcar, que no período teve queda de 4,10% devido ao bom 

andamento da moagem da safra 2013/14 e tem ofertado maiores quantidades de açúcar e 

álcool, é excluída do cálculo do índice devido a sua importância na ponderação dos produtos, 

tanto o IqPR como o IqPR-V, apresentam quedas porém menos acentuadas e fecham em 

2,13% e 2,68%, respectivamente  (Tabela 1).  

 

Tabela 2 - Variações das Cotações dos Produtos, 2ª Quadrissemana – Junho/13,  

Estado de São Paulo. 

Origem Produto Unidade 
Cotações (R$) Variação 

(%) 2ª Maio/13 2ªJunho/13 

VEGETAL 

Algodão 15 kg 68,00 65,77 - 3,28    6ª 

Amendoim sc.25 kg 29,70 29,60 - 0,31    11ª 

Arroz sc.60 kg 41,25 43,44 5,30  4ª   

Banana nanica Kg 0,7333 0,6085 - 17,02    1ª 

Batata sc.50 kg 87,00 89,68 3,08  5ª   

Café sc.60 kg 287,36 279,96 - 2,57    7ª 

Cana-de-açúcar  kg de ATR 0,4605 0,4417 - 4,10    5ª 

Feijão sc.60 kg 215,90 200,87 - 6,96    3ª 

Laranja p/ Indústria cx.40,8 kg 6,49 6,48 - 0,14    12ª 

Laranja p/ Mesa  cx.40,8 kg 11,84 9,91 - 16,24    2ª 

Milho sc.60 kg 22,16 21,77 - 1,76    9ª 

Soja sc.60 kg 52,44 56,70 8,13  2ª   

Tomate p/ Mesa cx.22 kg 57,31 57,25 - 0,10    13ª 

Trigo sc.60 kg 42,16 42,48 0,76  7ª   

ANIMAL 

Carne Bovina 15kg 98,68 97,16 - 1,54    10ª 

Carne de Frango Kg 1,91 1,80 - 5,85    4ª 

Carne Suína 15 kg 48,96 52,97 8,18  1ª   

Leite B Litro 0,9722 1,0283 5,76  3ª   

Leite C Litro 0,8796 0,9043 2,80  6ª   

Ovos 30 dz 62,14 60,73 - 2,27    8ª 

Fonte: Instituto de Economia Agrícola. 



 

Os produtos do IqPR que registraram as maiores altas na segunda quadrissemana de 

junho foram: carne suína (8,18%), soja (8,13%), leite B (5,76%) e arroz (5,30%). 

Para a carne suína, a oferta reduzida aliada ao aumento das exportações neste início de 

junho (com o dólar valorizado) recuperaram os preços recebidos (em reais) pelos 

suinocultores. 

Estimulado pela valorização cambial, o preço da soja melhorou as condições de 

negociação do produto pelos produtores, acelerando os casos de venda antecipada da safra 

vindoura.  

Já manifestando as variações característica da entressafra do setor, os preços dos leites 

subiram no comparativo desta última quadrissemana.  

As maiores quedas de preços nas últimas quatro semanas foram registradas nos 

seguintes produtos: banana nanica (17,02%), laranja para mesa (16,24%), feijão (6,96%), 

carne de frango (5,85%) e cana-de-açúcar (4,10%) (Tabela 2). 

 

No caso da banana, os preços menores devem-se à redução das temperaturas nesta 

época do ano que leva a uma menor produtividade das lavouras e à diminuição do consumo 

da fruta. . 

 

Já em plena safra e boa disponibilidade do produto, tem levado a queda dos preços 

recebidos pelos produtores de laranja, o que não tem mudado a difícil situação em relação aos 

anos anteriores.  

 

Para o feijão, a queda das cotações é por conta da maior oferta do produto com a 

colheita da safra da seca e a demanda estabilizada por conta dos preços crescentes no varejo.  

 

Em resumo, no período analisado, 7 produtos apresentaram alta de preços (4 de 

origem vegetal e 3 de origem animal) e 13 apresentaram queda (10 vegetais e 3 de origem 

animal). 
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1
A fórmula de cálculo do índice (IqPR) é a de Laspeyres modificada, ponderada pelo valor da produção 

agropecuária paulista. As cotações diárias de preços são levantadas pelo IEA e divulgadas no Boletim Diário de 

Preço. As variações são obtidas comparando-se os preços médios das quatro últimas semanas (referência) com 

os preços médios das quatro primeiras semanas (base), sendo a referência = 16/05/2013 a 15/06/2013 e base = 

16/04/2013 a 15/05/2013. 
2
Artigo completo com a metodologia: Pinatti, E.; Sachs, R.C.C.; Angelo, J.A.; Gonçalves, J.S. Índice 

quadrissemanal de preços recebidos pela agropecuária Paulista (IqPR) e seu comportamento em 2007. 
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http://www.iea.sp.gov.br/out/verTexto.php?codTexto=9573 
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