
 

Leite - Derivados  

 

CONCEITO 

Tipo de Preço 

Preço do leite pasteurizado: Preço do litro de leite pasteurizado fabricado pelas indústrias 

de laticínio e vendido por atacado aos supermercados. 

Preço do leite UHT: Preço do litro do leite UHT fabricado pelos laticínios e vendido por 

atacado aos supermercados. 

Preço do queijo minas frescal: Preço do quilo do queijo minas frescal fabricado pelos 

laticínios e vendido por atacado aos supermercados. 

Preço do queijo muçarela: Preço do quilo do queijo muçarela fabricado pelos laticínios e 

vendido por atacado aos supermercados. 

Preço do queijo ricota: Preço do quilo do queijo ricota fabricado pelos laticínios e vendido 

por atacado aos supermercados. 

Preço do queijo provolone: Preço do quilo do queijo provolone fabricado pelos laticínios 

e vendido por atacado aos supermercados. 

Preço do queijo parmesão: Preço do quilo do queijo parmesão fabricado pelos laticínios 

e vendido por atacado aos supermercados. 

Preço da manteiga: Preço da manteiga fabricada pelos laticínios e vendida por atacado 

aos supermercados. 

Preço do iogurte: Preço do iogurte de 900 ml fabricado pelos laticínios e vendido por 

atacado aos supermercados. 

Preço da bebida láctea: Preço da bebida láctea de 900 ml fabricada pelos laticínios e 

vendida por atacado aos supermercados. 

Preço do requeijão: Preço do requeijão de 360 g fabricado pelos laticínios e vendido por 

atacado aos supermercados. 

Preço do doce de leite: Preço do doce de leite de 400 g fabricado pelos laticínios e vendido 

por atacado aos supermercados. 

Preço da nata: Preço da nata de 340 g fabricada pelos laticínios e vendida por atacado aos 

supermercados. 



 

Preço do queijo prato: Preço do quilo do queijo prato fabricado pelos laticínios e vendido 

por atacado aos supermercados. 

Preço do creme de indústria: Preço do quilo do creme de indústria fabricado pelos 

laticínios e vendido por atacado aos supermercados. 

 

 

METODOLOGIA DE CÁLCULO 

Preços dos derivados: Os preços dos derivados de leite começam a ser coletados na 

segunda quinzena do mês por telefone com os laticínios. Os preços variam de acordo com 

a unidade do derivado, que pode ser por litro, grama e quilograma. No tratamento são 

excluídos outliers e feita a média simples por região e para todo o Estado de Mato Grosso. 
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