
ESTADO DE SERGIPE
EMDAGRO
PREÇOS MÉDIOS RECEBIDOS PELOS PRODUTORES
AGRICULTURA - JANEIRO / 2023

PRODUTOS UNIDADE Arauá Boquim
Canindé de 

São 
Francisco

Colônia 
Treze

Frei 
Paulo Indiaroba Itabaianinha Lagarto Malhador Neópolis Propriá Riachão 

do Dantas

Abacaxi cento ... ... ... ... ... 225,00     ... ... ... ... ... 170,00     
Abóbora de leite arr ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Acerola in natura cx 20 kg ... ... 35,00         25,00       ... ... 30,00            25,00       ... ... ... ...
Acerola para indústria cx 20 kg ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Arroz em casca sc 60 kg ... ... ... ... ... ... ... ... ... 95,00      93,75    ...
Arroz beneficiado sc 60 kg ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 210,00  ...
Banana prata cento 10,00       ... ... ... ... 20,00       ... 16,00       16,00       ... ... 14,00       
Batata-doce sc 40 kg ... ... 110,00       ... ... ... ... 50,00       70,00       ... ... ...
Cana-de-açúcar entregue na propriedade t ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Coco seco cento ... 150,00  ... 90,00       ... 150,00     ... 100,00     ... 150,00    ... ...
Coco verde cento ... 30,00    ... 60,00       ... 50,00       50,00            52,00       ... 90,00      ... ...
Feijão sc 60 kg ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Goiaba cx 25 kg ... ... 50,00         ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Laranja para consumo in natura t 900,00     800,00  ... 1.000,00  ... 900,00     1.000,00       1.000,00  ... ... ... 680,00     
Laranja para indústria t 500,00     480,00  ... 600,00     ... 500,00     500,00          600,00     ... ... ... 400,00     
Limão tahiti cx 20 kg 30,00       ... ... ... ... 30,00       ... ... ... ... ... ...
Macaxeira (Aipim) cx 30 kg ... 38,00    85,00         ... ... 40,00       50,00            ... ... ... ... ...
Mamão hawai cx 25 kg ... ... ... ... ... ... 60,00            ... ... ... ... ...
Mandioca farinha sc 50 kg ... 150,00  ... 250,00     ... 200,00     ... 250,00     190,00     220,00    ... 250,00     
Mandioca raiz t ... 850,00  ... 900,00     ... 800,00     800,00          900,00     450,00     700,00    ... 1.000,00  
Maracujá para consumo in natura cx 15 kg 50,00       50,00    ... 30,00       ... 45,00       ... 30,00       ... ... ... 70,00       
Maracujá para indústria t ... 750,00  ... ... ... 3.000,00  ... 315,00     ... ... ... 3.300,00  
Milho grão sc 60 kg ... ... ... ... 77,00  ... ... 85,00       85,00       ... ... ...
Milho verde cento ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Quiabo sc 25 kg ... ... 40,00         ... ... ... 50,00            ... ... ... ... ...
Tomate cx 25 kg ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Fonte: Escritórios locais da EMDAGRO.
Elaboração: ASPLAN / EMDAGRO.
(...): Dados não disponíveis.
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Abacaxi cento
Abóbora de leite arr
Acerola in natura cx 20 kg
Acerola para indústria cx 20 kg
Arroz em casca sc 60 kg
Arroz beneficiado sc 60 kg
Banana prata cento
Batata-doce sc 40 kg
Cana-de-açúcar entregue na propriedade t
Coco seco cento
Coco verde cento
Feijão sc 60 kg
Goiaba cx 25 kg
Laranja para consumo in natura t
Laranja para indústria t
Limão tahiti cx 20 kg
Macaxeira (Aipim) cx 30 kg
Mamão hawai cx 25 kg
Mandioca farinha sc 50 kg
Mandioca raiz t
Maracujá para consumo in natura cx 15 kg
Maracujá para indústria t
Milho grão sc 60 kg
Milho verde cento
Quiabo sc 25 kg
Tomate cx 25 kg
Fonte: Escritórios locais da EMDAGRO.
Elaboração: ASPLAN / EMDAGRO.
(...): Dados não disponíveis.

 Ribeirópolis  Salgado Simão 
Dias Umbaúba MÉDIA MÁXIMO MÍNIMO MODA

... ... ... ... 197,50     225,00     170,00  #N/D

... ... ... ... #DIV/0! -           -        #N/D

... ... ... ... 28,75       35,00       25,00    25,00       

... ... ... ... #DIV/0! -           -        #N/D

... ... ... ... 94,38       95,00       93,75    #N/D

... ... ... ... 210,00     210,00     210,00  #N/D

... ... ... ... 15,20       20,00       10,00    16,00       
45,00             ... ... ... 68,75       110,00     45,00    #N/D

... ... ... ... #DIV/0! -           -        #N/D

... ... ... 100,00     123,33     150,00     90,00    150,00     

... ... ... 50,00       54,57       90,00       30,00    50,00       

... ... ... ... #DIV/0! -           -        #N/D

... ... ... ... 50,00       50,00       50,00    #N/D

... 800,00    ... 900,00     886,67     1.000,00  680,00  900,00     

... 550,00    ... 450,00     508,89     600,00     400,00  500,00     

... ... ... ... 30,00       30,00       30,00    30,00       

... ... ... ... 53,25       85,00       38,00    #N/D

... 62,50      ... ... 61,25       62,50       60,00    #N/D
200,00           ... ... 160,00     207,78     250,00     150,00  250,00     

... 950,00    ... 500,00     785,00     1.000,00  450,00  900,00     

... 45,00      60,00 35,00       46,11       70,00       30,00    50,00       

... ... ... ... 1.841,25  3.300,00  315,00  #N/D

... ... 73,00 ... 80,00       85,00       73,00    85,00       

... ... 35,00 ... 35,00       35,00       35,00    #N/D

... ... ... ... 45,00       50,00       40,00    #N/D

... ... 80,00 ... 80,00       80,00       80,00    #N/D
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