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Piracicaba, 28 de janeiro de 2002.
CEPEA LANÇA INFORMATIVO DA MANDIOCA

O Cepea está lançando o primeiro Informativo Cepea – Mandioca, com análises de mercado e
preços da raiz e da fécula negociados nas principais regiões de produção e consumo do país. O
Informativo, de periodicidade semanal, é elaborado com base nas informações levantadas junto a
agricultores e fecularias de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo.
Para iniciar esta publicação, a Equipe Mandioca vem pesquisando o setor diariamente, há mais de
seis meses.
Após minuciosos estudos, o Cepea adotou como preços da raiz a média semanal dos valores
efetivos do produto posto na fábrica e cuja amostra corresponda à faixa de 330 a 359 gramas (balança
hidrostática de 3 kg) ou de 550 a 599 gramas (balança de 5 kg). O prazo de pagamento é convertido para
cinco dias, conhecido no setor como “pagamento semanal”.
Já as cotações da fécula (amido da mandioca) correspondem aos valores negociados pela tonelada
do produto embalado em sacas de 25 kg, no decorrer da semana, sem impostos e sem frete, ou seja, FOBfecularia, com prazo de pagamento de 30 dias.
O Informativo é distribuído exclusivamente aos colaboradores do Projeto Mandioca - Cepea e sua
reprodução sem prévia autorização é proibida. Contudo, preços e informações sobre este mercado podem
ser obtidos junto à Assessoria de Comunicação ou diretamente com a Equipe Cepea Mandioca, pelo email cepea@esalq.usp.br ou telefones 19-3429-8837 e 3429-8847. Informações complementares acerca da
cadeia da mandioca constam no site do Cepea, em “Indicadores – Mandioca”, no formato PDF.
Fecularias remuneram sem diferenciar teor de amido
Várias fecularias estão remunerando a raiz da mandioca no sistema “bica corrida”, sem diferenciar o
pagamento conforme o teor de amido do produto. Isto vem ocorrendo em virtude do baixo teor de amido
presente na raiz nesta época, fato considerado normal dado que o período é de entressafra.
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Desta forma, os preços do produto apresentaram reação positiva em algumas praças pesquisadas
pelo Cepea durante a semana de 21 a 25 de janeiro. O aumento mais expressivo (6,2%) ocorreu no
noroeste do Paraná (região de Paranavaí), onde a raiz foi cotada a R$ 50,43/tonelada, posto na fábrica,
com prazo de pagamento semanal.
Os preços mais elevados foram registrados no extremo oeste paranaense (região de Mal. Cândido
Rondon) e os mais baixos, no sudoeste do Mato Grosso do Sul (região de Ivinhema). Nestas regiões a
média semanal dos preços foi de, respectivamente, R$ 56,15/t e R$ 39,87/t – posto fábrica, pagamento
semanal.
Em Santa Catarina, as compras por parte das fecularias estão praticamente paradas, visto que, no
estado, a oferta do produto é escassa nesta época do ano.

Outras informações: cepea@esalq.usp.br
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