
Queda na bolsa trava mercado de soja 
 
O mercado brasileiro de soja teve mais um dia travado em termos de negócios. Os preços 
oscilaram entre estáveis e mais baixos, pressionados pela nova queda das cotações na Bolsa 
de Chicago. O preço só não caiu, mais devido à valorização do dólar frente ao real. 
 
Em Passo Fundo (RS), a saca de 60 quilos seguiu em R$ 48,50. Na região das Missões, o preço 
permaneceu em R$ 48,00 a saca. No porto de Rio Grande, as cotações ficaram em R$50,50 no 
mercado sobre rodas e a R$ 50,80 no transferido, mantendo os valores de ontem. Em 
Rondonópolis (MT), a saca recuou de R$ 43,30 para R$ 43,00. No mercado paranaense, o 
preço caiu de R$ 48,00 para R$ 46,00 em Cascavel. No porto de Paranaguá, a saca baixou de 
R$ 52,00 para R$ 51,50. Em Dourados (MS), o preço recuou de R$ 46,00 para R$45,00. 
 
A Bolsa de Mercadorias de Chicago (CBOT) para o complexo soja encerrou as operações com 
preços em baixa. Fundos e especuladores retornaram à ponta vendedora, devido às projeções 
de clima favorável ao desempenho das lavouras norte-americanas. O desempenho de outras 
commodities, principalmente o petróleo, completou o quadro negativo para a oleaginosa. 
 
Na parte final da sessão, o mercado chegou a esboçar uma reação, encerrando acima das 
mínimas do dia. A recuperação parcial foi motivada pelo sentimento de que o mercado está 
sobrevendido. Desde a última quinta-feira, a posição agosto acumula desvalorização superior a 
l0%. 
 
Os contratos da soja em grão com vencimento em agosto encerraram cotados a US$ 13,941 
/4 por bushel, baixa de 22,50 centavos em relação ao fechamento anterior.Novembro fechou a 
US$ 13,84 por bushel, com desvalorização de 25,00 centavos. No farelo de soja, os contratos 
com vencimento em agosto encerraram a US$ 376,10 por tonelada, baixa de US$ 3,10. A 
posição agosto do óleo fechou a 58,55 centavos de dólar por libra-peso, perda de 1,58 
centavo. 
 
O mercado brasileiro de açúcar vai contrariando alguns de seus principais referenciais de 
formação de preços, operando com firmeza em pleno andamento da safra de cana no Centro-
Sul do País. As referências externas—as bolsas de Nova York e Londres— estão apontando 
para baixo. Em Nova York, o contrato para entrega em outubro do açúcar bruto afundou em 
questão de dias, rondando agora o patamar dos 12 centavos de dólar por libra. O dólar, outro 
importante formador de preço no mercado interno de açúcar, segue descendo a ladeira. 
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