
ESTADO DE SERGIPE
EMDAGRO
PREÇOS MÉDIOS RECEBIDOS PELOS PRODUTORES
AGRICULTURA - AGOSTO / 2019

PRODUTOS UNIDADE Aquidabã Arauá Boquim
Canindé 
de São 

Francisco
Carira Colônia 

Treze Cristinápolis Estância Frei 
Paulo Itabaianinha Lagarto Malhador

Abacaxi cento 130,00     ... ... ... ... ... ... 200,00    ... ... ... ...
Abóbora de leite arr ... ... ... 30,00        ... ... ... ... ... ... ... ...
Amendoim com c/ casca seco sc 40 kg ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Arroz em casca sc 60 kg ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Arroz beneficiado sc 60 kg ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Banana prata cento ... ... ... 22,50        ... ... 15,00            10,00      ... ... 8,00      15,00       
Batata-doce sc 40 kg ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30,00       
Cana-de-açúcar entregue na usina t ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Cana-de-açúcar entregue na propriedade t ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Coco seco cento ... ... 120,00  ... ... 90,00    ... 60,00      ... ... 50,00    ...
Coco verde cento ... ... 30,00    50,00        ... 50,00    ... 50,00      ... ... 40,00    ...
Feijão sc 60 kg ... ... ... 130,00      ... ... ... ... ... ... ... ...
Goiaba cx 25 kg ... ... ... 32,00        ... ... ... ... ... ... ... ...
Inhame d'água arr ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Inhame da costa arr ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 50,00       
Laranja p/consumo in natura t ... 400,00    400,00  ... ... 900,00  500,00          400,00    ... 420,00           400,00  ...
Laranja para indústria t ... 390,00    350,00  ... ... 400,00  390,00          370,00    ... 330,00           250,00  ...
Limão tahiti cx 20 kg ... ... ... ... ... ... 36,00            ... ... 25,00             ... ...
Macaxeira (Aipim) cx 30 kg ... ... 25,00    21,00        ... ... ... 17,50      ... 30,00             30,00    30,00       
Mamão formosa cx 25 kg ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Mamão hawai cx 25 kg ... ... ... ... ... ... ... 25,00      ... ... ... ...
Mandioca farinha sc 50 kg ... 60,00      80,00    ... ... 75,00    75,00            80,00      ... 80,00             85,00    100,00     
Mandioca raiz t ... 200,00    250,00  ... ... 230,00  220,00          220,00    ... 200,00           250,00  300,00     
Manga espada cx 25 kg ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Manga tommy cx 25 kg ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Maracujá para consumo in natura cx 15 kg ... ... 22,50    ... ... 30,00    32,00            15,00      ... ... 19,50    ...
Maracujá para indústria t ... 1.200,00 ... ... ... ... ... 1.400,00 ... ... ... ...
Milho grão sc 60 kg ... ... ... ... 50,00 ... 34,00            ... 40,00     ... ... ...
Milho verde cento ... ... ... 30,00        ... ... ... ... ... ... ... ...
Pimentão verde cx 10 kg ... ... ... 20,00        ... ... ... ... ... ... ... ...
Quiabo sc 25 kg ... ... ... 20,00        ... ... ... ... ... ... ... ...
Tomate cx 25 kg ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Fonte: Escritórios locais da EMDAGRO.
Elaboração: ASPLAN / EMDAGRO.
(...): Dados não disponíveis.
Data de atualização: 30/08/2019.
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Neópolis
Nossa 

Sra. das 
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Propriá
Riachão 

do 
Dantas

Ribeirópolis Salgado Umbaúba MÉDIO MÁXIMO MÍNIMO MODA

... ... ... 150,00    ... ... ... 160,00     200,00     130,00     #N/D

... ... ... ... ... ... ... 30,00       30,00       30,00       #N/D

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

... ... 53,40   ... ... ... ... 53,40       53,40       53,40       #N/D

... ... 130,00 ... ... ... ... 130,00     130,00     130,00     #N/D

... ... ... 10,00      ... ... ... 13,42       22,50       8,00         15,00

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

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

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

... ... ... ... ... ... 75,00       79,00       120,00     50,00       #N/D
70,00     ... ... ... ... ... 60,00       50,00       70,00       30,00       50,00

... ... ... ... ... ... ... 130,00     130,00     130,00     #N/D

... ... ... ... ... ... ... 32,00       32,00       32,00       #N/D

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

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

... ... ... 500,00    ... 500,00   500,00     492,00     900,00     400,00     400,00

... ... ... 350,00    ... 320,00   250,00     340,00     400,00     250,00     390,00

... ... ... ... ... ... ... 30,50       36,00       25,00       #N/D

... ... ... ... ... ... ... 25,58       30,00       17,50       30,00

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

... ... ... ... 50,00     ... 37,50       50,00       25,00       #N/D
90,00     110,00   ... 75,00      90,00           ... 65,00       81,92       110,00     60,00       80,00

280,00   270,00   ... 240,00    ... 250,00   180,00     237,69     300,00     180,00     250,00
... ... ... ... ... ... ... #DIV/0! -           -           #N/D
... ... ... ... ... ... ... #DIV/0! -           -           #N/D
... ... ... 19,50      ... 22,50     15,00       22,00       32,00       15,00       22,50
... ... ... ... ... ... 930,00     1.176,67  1.400,00  930,00     #N/D
... 45,00     ... ... 50,00           ... ... 43,80       50,00       34,00       50,00

26,00     ... ... ... ... ... ... 28,00       30,00       26,00       #N/D
... ... ... ... ... ... ... 20,00       20,00       20,00       #N/D
... ... ... ... ... ... ... 20,00       20,00       20,00       #N/D
... ... ... ... ... ... ... #DIV/0! -           -           #N/D
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