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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 -0.86%, -1.57% e -3,88%, 

respectivamente. 

 

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

 SOJA: reduziu de US$ 11,74/bushel para US$ 11,64/bushel (US$ 25,65/saca de 60 Kg); 

 MILHO: reduziu de US$ 3,66/bushel para US$ 3,61/bushel (US$ 8,53/saca de 60 Kg); 

 TRIGO: reduziu de US$ 4,48/bushel para US$ 4,31/bushel (US$ 9,50/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 01 de julho de 2016 
(fechamento) 
 

SOJA 

01 de julho 2016 
Cotações 

(cents US$/bushel) 
Cotações 

(US$/saca) 
Variação - dia ant. 

(cents US$/bu) 
Variação  
(US$/Sc) 

jul/16 1168,75 25,76 -6,25 -0,14 

ago/16 1164,25 25,66 -10,00 -0,22 

set/16 1148,75 25,32 -13,50 -0,30 

nov/16 1137,50 25,07 -15,75 -0,35 

jan/17 1133,00 24,97 -15,25 -0,34 
  Fonte: Cbot, www.cbot.com Elaboração: Ocepar/Getec – Julho/2016 – 1 bushel de soja = 27,216 kg. 

 
 
Quadro 02 - Cotações do milho na CBOT – Chicago Board of Trade em 01 de julho de 2016 
(fechamento) 
 

MILHO 

01 de julho 2016 
Cotações 

(cents US$/bushel) 
Cotações 

(US$/saca) 
Variação - dia ant. 

(cents US$/bu) 
Variação  
(US$/Sc) 

jul/16 353,00 8,34 -5,75 -0,14 

set/16 360,00 8,50 -5,50 -0,13 

dez/16 367,00 8,67 -4,25 -0,10 

mar/17 376,00 8,88 -3,50 -0,08 

mai/17 381,25 9,01 -3,25 -0,08 
   Fonte: Cbot, www.cbot.com Elaboração: Ocepar/Getec – Julho/2016 – 1 bushel de milho = 25,400 kg. 
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Quadro 03 - Cotações do trigo na CBOT – Chicago Board of Trade em 01 de julho de 2016 
(fechamento) 
 

TRIGO 

01 de julho 2016 
Cotações 

(cents US$/bushel) 
Cotações 

(US$/saca) 
Variação - dia ant. 

(cents US$/bu) 
Variação  
(US$/Sc) 

jul/16 416,25 9,17 -15,00 -0,33 

set/16 430,25 9,48 -15,25 -0,34 

dez/16 450,75 9,93 -14,75 -0,33 

mar/17 468,75 10,33 -14,50 -0,32 

mai/17 480,25 10,58 -13,50 -0,30 
    Fonte: Cbot, www.cbot.com Elaboração: Ocepar/Getec –Julho/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 04 de julho, levantados pela Seab/Deral, para 

a soja foram de R$ 79,45/saca de 60 kg, de R$ 34,26/saca de 60 kg para o milho e de R$ 45,52/saca de 60 kg 

para o trigo, com elevação significativa dos preços dos três produtos na comparação com a média de preços de junho 

de 2015 e 2016. 

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

 

Preços 
04 de julho de 

2016 
jun/16 jun/15 

Soja 77,45 80,96 56,80 

Milho 34,26 38,73 19,17 

Trigo 45,52 44,70 34,06 

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

    
CLIMA - O fenômeno natural de resfriamento das águas do Oceano Pacífico, conhecido como La Niña, deve 

influenciar as safras de inverno em 2016 e a de verão 2016/17. Uma das características deste fenômeno é a 

irregularidade das chuvas, o que pode ocasionar veranicos. Também há a preocupação com a ocorrência de geadas 

tardias nos cultivos de inverno, afetando negativamente a safra.  

SOJA – A manutenção da cotação acima de US$ 11,00 o buschel, observado em maio e junho de 2016, é em 

decorrência das perdas ocorridas na safra 2015-2016 no Brasil e na Argentina, sendo que internamente as primeiras 

projeções da safra giravam em torno de 102 milhões de toneladas e no final o realizado foi de 97,8 milhões de 

toneladas. Na Argentina a redução foi de 60 para 56 milhões de toneladas. Esse fator aliado a uma demanda 

internacional aquecida, garantiram o aumento cotação da soja na CBOT. No Brasil os valores foram ainda mais 

expressivos no mês de junho, chegando ao valor médio mensal de R$ 80,96, isso ocorreu principalmente devido à 

desvalorização do real frente ao dólar, sobretudo no início da segunda quinzena do mês.  

Nos últimos dias, houve um declínio da cotação da moeda americana, porém os preços internos continuaram 

elevados. Esse fato pode ser explicado pelo alto valor pago pelo prêmio de exportação, devido a alta demanda e a 

baixa oferta do produto. Para os próximos meses existe a possibilidade da cotação da soja na CBOT atingir valores 

ainda maiores do que os atuais, pois a alta especulação da safra americana neste período pode acarretar a um 

aumento no valor da commodity.    

MILHO – Em âmbito internacional a recuperação dos estoques mundiais de milho, somado ao aumento da 

área de plantio nos EUA, trouxe a uma redução do valor do cereal em dólar. Porém esta redução nos preços pode ser 

atrativa para a indústria americana de etanol de milho, o que aumentaria a demanda e traria estabilidade nos preços 

em médio prazo.  
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No Brasil o cenário é diferente, o alto volume de milho exportado acarretou em redução dos estoques nacionais 

e um aumento exponencial do preço entre janeiro e maio do ano corrente. No entanto, em junho, com o início da 

colheita do milho safrinha, e consequente aumento da oferta interna do produto, já foi possível notar uma leve redução 

nos preços médios pagos no Paraná. O principal fator que pode definir os preços do milho no mercado interno, bem 

como se haverá a necessidade de importar o produto, é se a produção prevista para o milho safrinha (de 11,3 a 11,4 

milhões de toneladas) será suficiente para abastecer a alta demanda do mercado interno.  

TRIGO – Segundo o Deral a área de produção do trigo no estado do Paraná recuou 16% em relação a 2015, 

porém a estimativa de produção é de 4% a mais que no ano anterior. Essa redução de área é justificada devido aos 

problemas climáticos que afetaram a produção na safra de inverno de 2015, aliado a prática de preços baixos no 

estado. Houve aumento da utilização do cereal para a fabricação de rações, como alternativa ao milho, que estava 

escasso e muito caro no mercado interno. Além disso, a falta de chuva após a semeadura na região noroeste do Rio 

Grande do Sul (importante produtor) pode ocasionar perdas de produtividade, reduzindo a oferta nacional e mantendo 

os preços elevados.   


