
 

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 -16,4%,-9,80% 

 e -4,79%, respectivamente. 

 

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

 SOJA: reduziu de US$ 11,64/bushel para US$ 9,73/bushel (US$ 21,45/saca de 60 Kg); 

 MILHO: reduziu de US$ 3,60/bushel para US$ 3,25/bushel (US$ 7,68/saca de 60 Kg); 

 TRIGO: reduziu de US$ 4,30/bushel para US$ 4,10/bushel (US$ 9,03/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 03 de agosto de 2016 
(fechamento) 
 

SOJA 

03 de agosto 2016 
Cotações 

(cents US$/bushel) 
Cotações 

(US$/saca) 
Variação - dia ant. 

(cents US$/bu) 
Variação  
(US$/Sc) 

ago/16 990,50 21,83 5,25 0,12 

set/16 973,50 21,46 2,25 0,05 

nov/16 955,50 21,06 2,50 0,06 

jan/17 955,50 21,06 1,25 0,03 

mar/17 947,75 20,89 -0,75 -0,02 
  Fonte: Cbot, www.cbot.com Elaboração: Ocepar/Getec – Agosto/2016 – 1 bushel de soja = 27,216 kg. 

 
 
Quadro 02 - Cotações do milho na CBOT – Chicago Board of Trade em 03 de agosto de 2016 
(fechamento) 
 

MILHO 

03 de agosto 2016 
Cotações 

(cents US$/bushel) 
Cotações 

(US$/saca) 
Variação - dia ant. 

(cents US$/bu) 
Variação  
(US$/Sc) 

set/16 325,00 7,68 0,75 0,02 

dez/16 335,00 7,91 1,00 0,02 

mar/17 345,00 8,15 1,25 0,03 

mai/17 351,75 8,31 1,25 0,03 

jul/17 358,00 8,46 1,25 0,03 
   Fonte: Cbot, www.cbot.com Elaboração: Ocepar/Getec – Agosto/2016 – 1 bushel de milho = 25,400 kg. 
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Quadro 03 - Cotações do trigo na CBOT – Chicago Board of Trade em 03 de agosto de 2016 
(fechamento) 
 

TRIGO 

03 de agosto 2016 
Cotações 

(cents US$/bushel) 
Cotações 

(US$/saca) 
Variação - dia ant. 

(cents US$/bu) 
Variação  
(US$/Sc) 

set/16 410,25 9,04 9,00 0,20 

dez/16 436,25 9,61 8,25 0,18 

mar/17 462,25 10,19 7,75 0,17 

mai/17 475,75 10,49 7,00 0,15 

jul/17 482,50 10,63 6,25 0,14 
    Fonte: Cbot, www.cbot.com Elaboração: Ocepar/Getec –Agosto/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 agosto de 

2016 
JUL/16 JUL/15 

Soja 69,27 74,67 61,16 

Milho 36,9 34,69 20,74 

Trigo 46,01 45,71 33,51 

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

 

SOJA – Os preços da soja cotados na CBOT tiveram um forte declínio quando comparados aos observados no 

início de julho/16. Este fato ocorreu principalmente pela expectativa de uma boa safra norte americana, o que 

aumentaria a oferta do produto no mercado internacional, pressionando as cotações a patamares ainda menores. 

Porém, nas últimas semanas a forte demanda global pela commodity impediu este acontecimento. 

MILHO – Com avanço da colheita do milho safrinha pode-se mesurar de forma mais precisa os impactos 

causados pela estiagem e as geadas que ocorreram em abril e maio deste ano. A expectativa atual é que a produção 

seja de 11,23 milhões toneladas de milho, cerca de 180 mil toneladas a menos que o previsto em junho. Os preços 

praticados no Estado sofreram redução devido à entrada do milho safrinha no mercado. A colheita na região centro-sul 

já foi praticamente toda realizada, avançando agora para as regiões norte e oeste do Estado. Aproximadamente 85% 

da safrinha já foi colhida em todo o Paraná.  

TRIGO – Com atraso de plantio em algumas regiões devido à seca, e posteriormente excesso de chuvas, que 

favoreceram o desenvolvimento de doenças fúngicas, atualmente a falta de chuva nos últimos 18 dias, começa a 

preocupar os produtores do Estado. No entanto, a expectativa de produção não foi afetada por esses eventos, e o 

levantamento do DERAL demonstra que 95% da área cultivada está em boas condições.  

 


