
 

1. EVOLUÇÃO DAS COTAÇÕES DA SOJA, MILHO E TRIGO NA CBOT 
 

Nos últimos 30 dias as cotações da soja, milho e trigo na CBOT variaram em torno de -0,35%, +0,84% e -3,56%, 

respectivamente. 

 

A evolução das cotações médias nos últimos 30 dias foi de: 

 SOJA: reduziu de US$ 8,65/bushel para US$ 8,62/bushel (US$ 19,00/saca de 60 Kg); 

 MILHO: aumentou de US$ 3,57/bushel para US$ 3,60/bushel (US$ 8,51/saca de 60 Kg); 

 TRIGO: reduziu de US$ 4,78/bushel para US$ 4,61/bushel (US$ 10,16/saca de 60 Kg). 

 

Estas cotações nos diferentes vencimentos dos contratos futuros para soja, milho e trigo estão nos quadros 01, 02 

e 03. 

 

Quadro 01 - Cotações da soja na CBOT – Chicago Board of Trade em 10 de fevereiro de 2016 
(fechamento) 
 

SOJA 

10 de fevereiro 2016 

Cotações 
(cents 

US$/bushel) 
Cotações 

(US$/saca) 
Variação - dia ant. 

(cents US$/bu) 
Variação  
(US$/Sc) 

mar/16 862,25 19,00 -1,00 -0,02 

mai/16 867,00 19,11 -0,25 -0,01 

jul/16 872,50 19,23 -0,50 -0,01 

ago/16 874,50 19,27 -0,50 -0,01 

set/16 874,50 19,27 -0,50 -0,01 
  Fonte: Cbot, www.cbot.com Elaboração: Ocepar/Getec – Fevereiro/2016 – 1 bushel de soja = 27,216 kg. 

 
 
Quadro 02 - Cotações do milho na CBOT – Chicago Board of Trade em 10 de fevereiro de 2016 
(fechamento) 
 

MILHO 

10 de fevereiro 2016 

Cotações 
(cents 

US$/bushel) 
Cotações 

(US$/saca) 
Variação - dia ant. 

(cents US$/bu) 
Variação  
(US$/Sc) 

mar/16 360,25 8,51 -0,75 -0,02 

mai/16 365,25 8,63 -0,75 -0,02 

jul/16 370,25 8,75 -0,75 -0,02 

set/16 375,50 8,87 -0,75 -0,02 

dez/16 383,50 9,06 -0,50 -0,01 
   Fonte: Cbot, www.cbot.com Elaboração: Ocepar/Getec – Fevereiro/2016 – 1 bushel de milho = 25,400 kg. 
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Quadro 03 - Cotações do trigo na CBOT – Chicago Board of Trade em 10 de fevereiro de 2016 
(fechamento) 
 

TRIGO 

10 de fevereiro 2016 

Cotações 
(cents 

US$/bushel) 
Cotações 

(US$/saca) 
Variação - dia ant. 

(cents US$/bu) 
Variação  
(US$/Sc) 

mar/16 461,25 10,17 3,75 0,08 

mai/16 465,00 10,25 3,25 0,07 

jul/16 469,50 10,35 3,00 0,07 

set/16 478,00 10,54 2,75 0,06 

dez/16 492,50 10,85 3,25 0,07 
    Fonte: Cbot, www.cbot.com Elaboração: Ocepar/Getec – Fevereiro/2016 – 1 bushel de trigo = 27,216 kg. 

 
 

2. AGRO-COTAÇÕES – NO PARANÁ PARA SOJA, MILHO E TRIGO. 
 

Os preços médios recebidos pelos produtores paranaenses em 10 de fevereiro levantados pela Seab/Deral, para 

a soja foram de R$ 70,50/saca de 60 kg, de R$ 32,90/saca de 60 kg para o milho e de 39,60/saca de 60 kg para o 

trigo, com elevação significativa dos preços dos três produtos na comparação com a média de preços de janeiro de 

2015 e 2016. 

 
Quadro 04 – Evolução dos preços da soja, milho e trigo (em R$ por saca de 60 kg) 

 

Preços 
10 de fevereiro 

de 2016 
jan/16 jan/15 

Soja 70,50 70,82 55,75 

Milho 32,90 29,6 20,73 

Trigo 39,60 38,3 30,34 

           Fonte: Seab/Deral, elaboração: Ocepar/Getec - Fevereiro/16. 
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Fonte: Seab/Deral, elaboração: Ocepar/Getec – Fevereiro/2016. 
 
 

 
 As intensas chuvas nesta safra 2015/16, provocadas pelo fenômeno climático “El Nino” estão proporcionando 

ao Brasil e especificamente ao Paraná ter uma safra com boa produtividade de soja e milho. Segundo levantamento 

realizado pela Conab, ao longo do mês de janeiro as chuvas diminuíram no Paraná, com exceção da região norte do 

Estado. Esta condição climática favoreceu as culturas de verão em maturação e início de colheita. Além disso, permitiu 

o avanço do plantio da segunda safra de milho no Paraná. 

SOJA - De acordo com a Seab/Deral, poderá haver uma quebra em torno de 100 mil/toneladas para a soja em 

relação ao potencial produtivo inicial estimado em 18,2 milhões/t, o que reduz as estimativas atuais para 18,1 

milhões/toneladas. Contudo, se esses números forem confirmados a safra atual ainda será 7% superior à produção 

obtida na safra 2014/15. As chuvas e a falta de luminosidade (dias mais nublados) foram os fatores que contribuíram 

para reduzir a qualidade e a produtividade da soja estimada anteriormente.  

MILHO – Estimativa do Deral aponta que a colheita do milho da primeira safra está evoluindo dentro das 

médias históricas, cerca de 6% até o presente momento, valor praticamente igual ao da temporada passada. A 

qualidade do milho colhido, também, não apresenta grandes variações, o que está permitindo manter as estimativas de 

colheita ao redor de 3,6 milhões de toneladas, volume muito próximo ao potencial produtivo inicial. À medida que 

avança a colheita da soja o plantio do milho 2ª safra, também evolui. A área estimada para a segunda safra 15/16 é de 

2,03 milhões de hectares, 5% superior à safra anterior. Deste total já foram plantados cerca de 30% da área. A 

produção está estimada em aproximadamente 11,8 milhões/t e caso venha a ser confirmada será 2% superior à obtida 

no ano passado, novamente sendo safra recorde.  


