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   Os primeiros três meses do ano, nos últimos quatro anos é melhor comercializarem o tomate nos mercados da cidade 
de Nampula e Beira em relação a cidade de Maputo. 

 PREÇO DE TOMATE  

No grupo de hortícolas monitorados pelo SIMA, o tomate é um dos produtos comercializado em todos os mercados 
com maior destaque nos mercados dos centros urbanos. 

Fazendo comparação de preço médio de tomate praticado nas cidades de Nampula e 
Beira em relação a cidade de Maputo capital do país, no período de Janeiro a Maio de 
2016 a 2018, é duma modo geral mais caro em Nampula e Beiras. O preço mais caro é 
do mês de Fevereiro praticado na cidade de Nampula que, ao consumidor desta cidade, 
paga cerca de 35.00Mt/Kg mais caro em relação ao consumidor da cidade de Maputo e 
da Beira cerca de 19,00Mt/Kg. Não obstante, nos meses seguintes o preço deste 
produto tende a baixar ao encontro do preço praticado a cidade de Maputo (Figura 2). 

Segundo Instituto de Investigação Agrária de Moçambique-IIAM, as variedades 
melhoradas de tomate (HTX, KIARA, NAGAIA) comercializadas nas lojas oficiais de 
insumo no país, o 

agricultor pode colher em média 45ton/ha. Com este 
rendimento, o produtor/comerciante que vende este 
produto numa das 4 cidades, sem levar em conta 
outros factores da cadeia de valores deste produto, está 
em condições de arrecadar uma receita média 
aproximada a 2.500.000,00Mt/ha. 

 A prática de cultura de tomate, pode ser uma 
alternativa certa de empreendedorismo sustentável e 
contributo para a redução de taxa de desemprego que 
assola a camada juvenil nacional em particular das 
zonas rurais.  

O conhecimento da dinâmica de preço desta cultura, 
nos principais mercados onde o tomate é comercializado, ajuda ao produtor saber decidir o melhor mês para produzir 
o tomate, como aconselha o plano de produção de tomate para os agricultores que vendem o tomate no mercado da 
cidade de Maputo (Mercado grossita do Zimpeto). 

 

Figura 2: Preço médio (Mt/Kg)) de tomate nas cidades de 
Nampula, Beira em relação ao preço da cidade de Maputo,  
Janeiro a Maio de 2016 a 2018 

Figura1: Cultivo de tomate 
de variedade melhorada. 

 

 

 

Fonte: Base de Dados do SIMA 

Por Venâncio Salustiano  
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Por Venâncio Salustiano e vina António 

Variação do Preço do Milho no Mercado 
Retalhista: O preço do milho que é 

comercializado a retalhe 
na presente semana nos 
mercados monitorados 
pelo SIMA, variou. O 
“Quadro 1” mostra 
mercados que variaram o 
preço da semana anterior. 

Quadro 1: Preço do milho e sua variação 
percentual em relação ao preço da semana 
anterior. 

Mercado  
 Semana 
anterior  

 Semana 
recente  

 Mud. %  

Barué         13.67         13.33  -       2.44  
Pemba         28.57         30.86           8.00  
Angónia         14.29         17.14         20.00  
Sussundenga         17.14         22.86         33.33  
Funhalouro         19.05         25.71         35.00  

O preço médio deste cereal na presente semana é 
de 20.61Mt/kg contra 19.45Mt/kg da semana 
anterior, o máximo é de 50.00Mt/Kg praticado no 
mercado de Namaacha, seguido da cidade de 
Pemba 31.00Mt/kg e, o mínimo é de 13.00Mt/kg 
praticado nos mercados de Mutarara e Barué, 
seguido do mercado de Gurué à 14.00Mt/Kg 
(Quadro 3a). 

Variação do Preço do Arroz no Mercado 
Retalhista: O preço do arroz ao retalhista nos 

mercados monitorados 
pelo SIMA na presente 
semana, contínua estável, 
contudo, o “Quadro 2” 
mostra alguns mercados 
que variaram o preço em 
relação ao da semana 
anterior. 

 

 

Quadro 2: Preço do arroz e sua variação 
percentual em relação ao preço da semana 
anterior. 

O preço médio deste cereal, na presente semana é 
de 47.07Mt/kg contra 48.03Mt/Kg da semana 
anterior; o máximo é de 63.00Mt/kg praticado no 
mercado de Barué, seguido do mercado de Chiúre 
à 60.00Mt/Kg, o mínimo é de 30.00Mt/Kg 
praticado no mercado de Manica, seguido da 
Cidade de Maputo à 35.00Mt/kg. O maior número 
de mercados comercializam o arroz ao preço de 
45 à 50.00Mt/Kg (Quadro 3a). 

Variação do Preço do Feijão Nhemba no 
Mercado Retalhista: De um modo geral, o preço 

a retalhe do feijão nhemba na 
presente semana variou com 
tendência a subir, com maior 
destaque para o mercado da 
cidade de Inhambane que 
subiu em 50% em relação ao 
preço da semana anterior. O 

“Quadro 3” ilustra os mercados que variaram o 
preço deste produto. 

Quadro 3: Preço do feijão nhemba e sua variação 
percentual em relação ao preço da semana 
anterior. 

Mercado  
 Semana 
anterior  

 Semana 
recente  

 Mud. %  

Quelimane        35.00         30.00  -     14.29  
Funhalouro        61.45         62.51           1.72  
Maputo        34.86         35.52           1.89  
Macanga        75.48         77.16           2.22  
Massinga        42.27         44.28           4.76  
Beira        27.50         30.00           9.09  
Gorongosa        28.42         28.42         28.42  
Inhambane        42.63         63.94         50.00  

 

Mercado  
 Semana 
anterior  

 Semana 
recente  

 Mud. %  

Quelimane         56.67         50.00  -     11.76  
Inhambane         42.00         40.00  -       4.76  
Maputo         36.67         35.00  -       4.55  
Moamba         43.33         45.00           3.85  
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O preço médio desta leguminosa na presente 
semana é de 39.07Mt/Kg contra 38.34Mt/kg da 
semana anterior; o mínimo é de 16.00Mt/kg 
praticado no mercado de Zavala, seguido do 
mercado do Gurué à 18.00Mt/Kg e, o máximo é 
de 77.00Mt/Kg, praticado no mercado de 
Macanga seguido da cidade de Inhambane à 
64.00Mt/Kg (Quadro 3b). 

Variação do Preço de Feijão manteiga no 
Mercado Retalhista: O preço do feijão manteiga 

comercializado à retalhe nos 
mercados monitorados pelo 
SIMA na presente semana, 
variou com tendência à subir, 
como ilustra o “Quadro 4”. 

Quadro 4: Preço do feijão manteiga e sua 
variação percentual em relação ao preço da 
semana anterior. 

Mercado  
 Semana 
anterior  

 Semana 
recente  

Mud. % 

Funhalouro     109.49         96.67  -     11.71  
Angónia        55.00         50.00  -       9.09  
Moamba        76.67         73.33  -       4.35  
Macanga        78.49         81.51           3.8v5  
Maputo        75.00         78.49           4.66  
Xai-xai        70.00         80.00         14.29  
Inhassouro        85.00      100.00         17.65  
Quelimane        80.00      100.00         25.00  
Pemba        80.00      100.00         25.00  

O preço médio do feijão manteiga na presente 
semana, ao nível de mercado retalhista é de 
80.38Mt/Kg contra 79.68Mt/Kg, ao nível de 
mercado retalhista, é de 79.20Mt/kg. O preço 
mínimo é praticado nos mercados de Angónia, 
Barué e Lichinga à 50.00Mt/Kg seguido do 
mercado de Gurué à 60.00Mt/Kg e, o máximo é 
de 100.00Mt/kg praticado nos mercados de 
Pemba, Quelimane, Inhassouro e Ribauè seguido 
do mercado do Funhalouro à 97.00Mt/kg (Quadro 
3b). 

 

 

 

Variação do Preço de amendoim no Mercado 
Retalhista: O preço de amendoim pequeno e 

grande na presente 
semana nos mercados 
monitorados pelo SIMA, 
continuam estáveis, com 
variação em alguns 

mercados. O “Quadro 5” ilustra os mercados que 
apresentam variações em relação ao preço 
praticado na semana anterior. 

Quadro 5: Preço de amendoim pequeno e grande 
e sua variação percentual em relação ao preço da 
semana anterior. 

Mercado  
 Semana 
anterior  

 Semana 
recente  

Mud. % 

Amendoim pequeno 
Macanga 86.29  74.37  - 13.82  
Funhalouro 78.33  73.33  - 6.38  
Inhambane 80.00  75.00  - 6.25  
Ribauè 73.33   70.00  -4.55  
Mocuba 61.67  60.00  -2.70  
Chibuto 60.00   65.00  8.33  
Moamba 84.28      100.00  18.65  

Amendoim grande 
Macanga     114.79         91.32  - 20.45  
Funhalouro        63.33         61.67  - 2.63  
Moamba        71.87         79.06  10.00  
Maputo        54.79         61.39  12.04  
  

O preço médio do amendoim pequeno na presente 
semana, ao nível de mercado retalhista, é de 
78.55Mt/kg contra 77.78Mt/Kg da semana 
anterior. O preço mínimo do amendoim pequeno é 
de 50.00Mt/Kg praticado em Barué, seguido o de 
Gorongosa à 59.00Mt/kg, o máximo é praticado 
em Namaacha à 107.00Mt/Kg (Quadro 3b). 

O preço médio do amendoim grande ao nível de 
mercado retalhista, é de 71.15Mt/Kg contra 
68.29Mt/Kg; O mínimo é de 50.00Mt/Kg 
praticados em Chibuto e Manjacaze seguido do 
mercado de Pemba a 58.00Mt/Kg e, o máximo é 
de 100.00Mt/kg praticado no mercado de Guvuro 
e Caia, seguido de Manica à 95.00Mt/kg (Quadro 
3b).  
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Quadro 3: Preço de Feijão Nhemba e sua variação percentual em relação ao preço da semana anterior. 



 
 

5

 
Por Marilda Tembe e Simão Nhane 

Fluxo de Milho na Zona Sul: O mercado 
Grossista de Xiquelene na Cidade de Maputo 
continua a ser abastecido com milho proveniente 
de Mutindire localidade do distrito de Chibabava 
adquirido ao preço de 250,00Mt à 280,00Mt lata 
de 20 litros; O mercado de Xai-Xai foi abastecido 
com milho proveniente do distrito de Chibabava 
no Posto administrativo de Mutindire comprado 
ao preço de 280,00Mt a lata de 20 litros; O 
mercado Chokué foi abastecido com milho 
proveniente de Chimoio comprado por 900,00Mt 
o saco de 50Kg; O mercado de Chibuto recebeu 
milho proveniente do distrito de Manica adquirido 
ao preço de 600,00Mt o saco de 50Kg; O mercado 
de Massinga recebeu milho proveniente da cidade 
de Nampula comprado ao preço de 250,00Mt a 
lata de 20 litros; O mercado de Guvuro foi 
abastecido com milho proveniente do Cruzamento 
de Macossa comprado ao preço de 200,00Mt a 
lata de 20 litros; O mercado de Inhassouro 
continua a ser abastecido com milho proveniente 
do distrito de Mossurize ao preço de 200,00Mt a 
lata de 20 litros.   

Fluxo de Milho na Zona Centro: O mercado da 
cidade da Beira foi abastecido com milho 
proveniente do distrito de Morrumbala adquirido 
ao preço de 35Mt a lata de 5 litros; O mercado de 
Caia recebeu milho vindo de diversos povoados 
comprado ao preço de 60,00Mt a lata de 5 litros; 
O mercado de Gorongosa foi abastecido com 
milho de produção local adquirido ao produtor por 
60,00Mt a lata de 5 litros; O mercado de Manica 
recebeu milho vindo do distrito de Mavonde 
comprado ao preço de 250,00Mt a lata de 20 
litros; O mercado de Chimoio recebeu milho 
proveniente dos distritos de Rotanda, Dombe e 
Manica ao preço de 300,00Mt a lata de 20 litros; 
O mercado de Sussundenga foi abastecido com  
milho proveniente do Posto Administrativo de 

Moha adquirido ao preço de 90,00Mt a lata de 5 
litros;  O mercado de Mutarara foi abastecido com 
milho vindo do Posto Administrativo de 
Inhangoma comprado ao preço de 500,00Mt o 
saco de 50Kg; O mercado de Angónia continua a 
ser abastecido com milho proveniente da 
localidade de Chimuala ao preço de 280,00Mt a 
lata de 20 litros; O mercado de Macanga foi 
abastecido com milho proveniente do povoado de 
Cachere e Chetiche ao preço de 220.00Mt a lata 
de 20 litros; O mercado da Cidade de Quelimane 
recebeu milho proveniente do distrito de Milange 
comprado ao preço de 450,00Mt o saco de 50Kg; 
O mercado de Mocuba continua a ser abastecido 
com milho de produção local comprado ao preço 
de 13,50Mt/Kg. 

Fluxo de Milho na Zona Norte: O mercado do 
Ribaué foi abastecido com milho proveniente do 
posto Administrativo de Iapala comprado ao preço 
de 300,00Mt a lata de 20 litros; O mercado da 
cidade de Pemba recebeu milho proveniente do 
distrito de Balama comprado ao preço de 
10,00Mt/kg; O mercado de Balama foi abastecido 
com milho produzido localmente por 15,00Mt/kg; 
O mercado de Chiure recebeu milho de produção 
local comprado ao produtor por 12,00Mt/kg; O 
mercado da cidade de Lichinga foi abastecido com 
milho proveniente do distrito de Chimbonila ao 
preço de 250,00Mt a lata de 20 litros; O mercado 
de Namuno recebeu milho vindo das localidades 
de Machoca, papai e Namuno Sede comprado ao 
preço de 17,00Mt/kg. 

 
Fluxo de Feijão Manteiga na Zona Sul: O 
mercado grossista de Bazuca da Cidade de 
Maputo foi abastecido com feijão manteiga e 
catarino proveniente do distrito de Guruè e cidade 
de Lichinga e adquiridos ao preço de 40,00Mt/kg 
e 900,00Mt a  1.000,00Mt lata de 20 litros, 
respectivamente; O mercado de Xai-Xai recebeu 
feijão manteiga e catarino proveniente de 
Lichinga comprado ao preço de 800,00Mt a lata 
de 20 litros; O mercado de Inhambane foi 
abastecido com feijão magnum adquirido no 
mercado grossista da Maxixe ao preço de 
3.000,00Mt o saco de 50Kg; O mercado de 
Vilanculo foi abastecido com feijão manteiga, 
catarino e magnum proveniente do distrito de 
Guruè comprado por 2.400,00Mt o saco de 50Kg; 
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O mercado de Zavala foi abastecido com feijão 
manteiga e catarino vindo do distrito de Guruè 
adquirido ao preço de 3.100,00Mt o saco de 50Kg. 
 
Fluxo de Feijão Manteiga na Zona Centro: O 
mercado da cidade da Beira foi abastecido de 
feijão manteiga e catarino proveniente do distrito 
de Angónia adquirido ao preço de 44,00Mt/Kg;  O 
mercado de Gorongosa reccebeu feijão manteiga e 
catarino vindo da localidade de Canda-Muera 
comprado ao preço de 380,00Mt a lata de 5 litros; 
O mercado de Sussundenga foi abastecido com 
feijão manteiga e catarino proveniente do Posto 
Administrativo de Rotanda comprado por 
250,00Mt a lata de 5 litros; O mercado de Báruè 
foi abastecido com feijão manteiga vindo do 
distrito de Tambara comprado ao preço de 
250,00Mt a lata de 5 litros; O mercado de 
Mutarara foi abastecido com feijão manteiga e 
catarino de Produção local vindo do povoado de 
Puite comprado ao preço de 1.200,00Mt a lata de 
20 litros;  O mercado de Angónia continua a ser 
abastecido com feijão manteiga, catarino e 
magnum proveniente da localidade de Madeia ao 
preço de 40,00Mt/Kg respectivamente; O mercado 
de Macanga recebeu feijão manteiga, catarino e 
magnum proveniente dos povoados cirncuvizinhas 
comprado ao preço de 500,00Mt a lata de 20 
litros; O mercado da Cidade de Quelimane foi 
abastecido com feijão manteiga e catarino 
proveniente do distrito de Guruè adquirido ao 
preço de 60,00Mt/kg. 
  
Fluxo de Feijão Manteiga na Zona Norte: O 
mercado de Chiure foi abastecido com feijão 
manteiga proveniente da cidade de Nampula 
comprado ao preço de 50,00Mt/kg; O mercado de 
Lichinga recebeu feijão manteiga e catarino dos 
distritos de Sanga, Muembe, Chimbonila e 
Lichinga ao preço de 1.000,00Mt a lata de 20 
litros. 
 
Fluxo de Feijão Nhemba na Zona Sul:  O 
mercado de Manjacaze foi abastecido com feijão 
nhemba de produção local vindo de povoados 
cirncuvizinhos comprado por 500,00Mt a lata de 
20 litros; O mercado de Zavala recebeu feijão 
nhemba proveniente do distrito de Xai-Xai 
adquirido ao preço de 1.500,00Mt o saco de 50Kg.  
Fluxo de Feijão Nhemba na Zona Centro: O 
mercado da cidade da Beira foi abastecido com 

feijão nhemba proveniente do distrito de Báruè 
comprado ao preço de 130,00Mt a lata de 5 litros; 
O mercado de Mutarara foi abastecido com feijão 
nhemba proveniente da Vila Nova da Fronteira ao 
preço de 600,00Mt a lata de 20 litros; O mercado 
da cidade de Quelimane foi abastecido com feijão 
nhemba proveniente do distrito de Ile comprado 
ao preço de 250,00Mt a lata de 20 litros. 
 
 
Fluxo de Feijão Nhemba na Zona Norte: O 
mercado de Ribauè recebeu feijão nhemba de 
produção local adquirido ao preço de 280,00Mt a 
lata de 20 litros; O mercado da cidade de Pemba 
recebeu feijão nhemba proveniente do distrito de 
Balama comprado ao preço de 17,00Mt/kg; O 
mercado de Chiure recebeu feijão nhemba de 
produção local comprado ao produtor por 
17,00Mt/kg. 
 
Fluxo de Amendoim na Zona Sul: O mercado 
grossista de Bazuca na Cidade de Maputo 
continua a ser abastecido com amendoim grande 
sem casca vindo de Nampula comprado por 
45,00Mt/kg; O mercado de Manjacaze foi 
abastecido amendoim pequeno sem casca 
proveniente de Nampula comprado ao preço de 
2.400,00Mt o saco de 50Kg; O mercado da cidade 
de Inhambane recebeu amendoim grande sem 
casca adquirido no mercado grossista de Maxixe 
ao preço de 2.400,00Mt o saco de 50Kg; O 
mercado de Vilanculos foi abastecido com 
amendoim pequeno sem casca vindo de Nampula 
comprado por 2.500,00Mt o saco de 50Kg;     
 
Fluxo de Amendoim na Zona Centro: O 
mercado da cidade da Beira foi abastecido com 
amendoim pequeno e grande sem casca 
proveniente do distrito de Murrupula ao preço de 
45,00Mt/Kg respectivamente; O mercado de 
Gorongosa recebeu amendoim pequeno sem casca 
proveniente do Posto Administrativo de Vunduzi 
ao preço de 350,00Mt a lata de 7 litros; O 
mercado da Cidade de Chimoio continua a ser 
abastecido com amendoim pequeno e grande sem 
casca proveniente do distrito de Tambara ao preço 
de 1400,00mt e 1.000Mt a lata de 20 litros 
respectivamente; O mercado de Mutarara recebeu 
amendoim pequeno sem casca proveniente da 
localidade da Vila Nova da Fronteira adquirido ao 
preço de 900,00Mt a lata de 20 litros; O mercado 
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de Angónia recebeu amendoim grande com casca 
vindo da Localidade de Chimuala comprado ao 
preço de 200,00Mt a lata de 20 litros; O mercado 
da Cidade de Quelimane foi abastecido com 
amendoim pequeno sem casca proveniente do 
distrito de Mulevala comprado ao preço de 
60,00Mt/kg.  
 
Fluxo de Amendoim na Zona Norte: O mercado 
da cidade de Pemba foi abastecido com amendoim 
grande sem casca vindo do distrito de Namuno 
adquirido ao preço de 35,00Mt/kg; O mercado de 

Montepuez continua a ser abastecido com 
amendoim grande sem casca de produção local ao 
preço de 45,00Mt/Kg; O mercado de Balama 
recebeu amendoim grande sem casca de produção 
local comprado ao produtor por 45,00Mt/kg; O 
mercado de Namuno continua a ser abastecido 
com amendoim grande sem casca de produção 
local concretamente no posto Administrativo de 
Machoca ao preço de 50,00Mt/Kg. 
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Quadro 5: Preços de Grão de Milho Branco em Unid. Não Estandardizadas 

Mercados Preço Anterior Preço Recente Mud % 

Lata de 20 litros 
 Maputo         400.00         400.00  0 
 Xai-Xai         400.00         400.00  0 
 Chokue         450.00         450.00  0 
 Chibuto         450.00         450.00  0 
 Massinga         450.00         400.00         -12.50 
 Vilanculos         400.00   .  . 
 Homoine         300.00   .  . 
 Funhalouro         350.00         450.00            22.22  
 Guvuro   .         250.00  . 
 Inhassouro         320.00         320.00  0 
 Sussundega         300.00         400.00            25.00  
 Mutarara         220.00         220.00  0 
 Angónia         250.00         300.00            16.67  
 Changara         300.00   .  . 
 Macanga         300.00         300.00  0 
 Quelimane         300.00         300.00  0 
 Mocuba         325.00         325.00  0 
 Morrumbala         350.00   .  . 
 Ribaué         350.00         350.00  0 
 Lichinga   .         280.00  . 

 Lata de 10 litros  
 Pemba   .  270.00 . 
 Montepuez         200.00  200.00 0 
 Chiure   .  200.00 . 
 Namuno       200.00  200.00 0 

 Lata de 5 litros  
 Beira          70.00          75.00              6.67  
 Caia          70.00          70.00  0 
 Buzi          40.00   .  . 
 Gorongosa          70.00          70.00  0 
 Manica   .          70.00  . 
 Chimoio          70.00          75.00          6.67  
 Barué          55.00   .  . 
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Quadro 7: Preços Regionais e Internacionais de Grão de Milho, Trigo, Girassol e Soja. 

Produto Local 
Preço FOB  

Observação 21 de Fevereiro 
(Rand/Ton) 

04 de Março 
(Rand/Ton) Diferença 

Milho Branco Randfontein 
(Africa do Sul) 2,715.00 2,942.00 227 Subiu 

Milho Amarelo Randfontein 
(Africa do Sul) 2,580.00 2,680.00 100 Subiu 

Trigo Randfontein 
(Africa do Sul) 4,463.00 4,459.00 -4 Baixou 

Girassol Randfontein 
(Africa do Sul) 5,300.00 5,395.00 95 Subiu 

Soja Randfontein 
(Africa do Sul) 4,782.00 4,811,00 29 Subiu 

 

 
    Fonte: SAFEX, compilado pelo SIMA.  

 
 
 

Quadro 8: Taxa de Câmbio em Vigor no dia 01 de Março de 2019 

Período 
de análise 

Meticais por Unidade de Moeda Meticais por 1000 Unidades 
de Moeda 

Dólar 
Americano 

Rand 
Sul-

Africano 

Kwacha 
Zambiano 

Dólar 
Zimbabweano 

Kwacha 
Malawiano 

Semana 
anterior 

63,17 4,46 5,32 167,11 87,79 

Semana 
Recente 

63,32 4,48 5,28 167,51 88,03 

    Fonte: Banco de Moçambique, Boletim no 043/19. 
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Quadro 9: Preços Regionais e Internacionais do Mercado de Futuro de Milho, Trigo, Girassol e Soja 
 

Produto Fonte Mercado Data da 
Recolha 

Preços de Futuro    
Março de 

2019 
Abril de 

2019 
Maio de 

2019 Unidade 

Milho Amarelo 
SAFEX Randfontein     

(ÁFrica do Sul) 04  de Março 2,680.00 2,687.00 2,750.00 Rand/Ton 

CBOT Chicago - EUA 04  de Março 364.00 - 373.00 USD/Ton 

Milho Branco SAFEX Randfontein     
(ÁFrica do Sul) 04  de Março 2,942.00 2,853.00 3,020.00 Rand/Ton 

Trigo 
SAFEX Randfontein     

(ÁFrica do Sul) 04  de Março 4,459.00 4,444.00 4,560.00 Rand/Ton 

CBOT Chicago - EUA 04  de Março 454.00 - 457.25 USD/Ton 

Girassol SAFEX Randfontein     
(ÁFrica do Sul) 04  de Março 5,395.00 5,544.00 5,525.00 Rand/Ton 

Soja 
SAFEX Randfontein     

(ÁFrica do Sul) 04  de Março 4,811.00 4,762.00 4,930.00 Rand/Ton 

CBOT Chicago - EUA 04  de Março 899.25 - 911.50 USD/Ton 
 

Fonte: SAFEX, compilado pelo SIMA. 
O que são Preços de Futuro? Os preços de futuro de um determinado produto são preços acordados no "presente" para a compra e venda desse 
produto numa data futura, e resultam de uma série de prognósticos feitos pelos operadores dos mercados de futuro sobre as condições do 
mercado na data da compra e venda. Os preços de futuro são, portanto, o melhor prognóstico sobre o preço (do produto) que será praticado no 
mercado naquela data futura 
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