
 

 
 

 

 

Brasília/DF, 10 de novembro de 2021. 

 

Relatório de Safra 
Principais indicadores da temporada de algodão 2021 e 2022 

 
 

1) Acompanhamento da safra 2021 (até 04 de novembro de 2021) 
 

• O beneficiamento atingiu 81% do total colhido. Com relação ao mesmo 
período do ano passado, não há mais atraso. No início de novembro de 
2020, 79% da safra já havia sido beneficiada. No estado de Mato Grosso, 
77% da produção já foi beneficiada e, na Bahia, 91%. 
 

• Semeadura 2021/22. O plantio da nova safra já começou em dois 
estados: SP (24%) e PR (2%). Total Brasil: 0,13% plantado.  
 
Safra 2021 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Abrapa e associações estaduais, novembro de 2021. 
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*Em relação ao previsto para o ano 
comercial Ago-Jul (ago/21 a jul/22) e 
estimado em 740 mil toneladas (Abrapa) 

* Em relação ao previsto para o 
ano comercial Ago-Jul (ago/21 a 
jul/22) e estimado em 1,75 milhão 
de toneladas (Anea) 
 



 

 
 

 
 

2) Algodão/Brasil | Quadro de Oferta e Demanda 
 

 
Quadro de Oferta e Demanda Brasil - Ano Comercial (ago/jul) 

(1.000 ton) 2017 2018 2019 2020 2021* 
        

Estoque Inicial 189 146 163 404 281 

Produção 1.530 2.006 2.779 3.002 2.322 

Importação 18 4 1 2 2 

Oferta Total 1.737 2.155 2.943 3.408 2.605 
        

Consumo interno 682 682 593 729 740 

Exportação 909 1.310 1.946 2.398 1.750 

Demanda Total 1.591 1.992 2.539 3.127 2.490 
        

Estoques Finais 146 163 404 281 115 

Rel.Estoque e uso (%) 9% 8% 16% 9% 5% 
       

                          Fonte: Abit, ABRAPA, Conab, ComexStat-Mdic     *Projeção 
           2021 = Colhido em 2021   -   Calendário de exportação ago/21 a jul/22 

 
 
Previsão de produção de pluma 2020/2021 = 2,322 milhões de toneladas de 
pluma. Com uma área plantada menor no Brasil e os desafios climáticos 
impostos desde a semeadura do algodão, a produção esperada de acordo com 
a Abrapa e Associações Estaduais é 22,6% menor que a alcançada na 
temporada 2019/2020. (A projeção da Abrapa é levemente inferior à estimada 
pela Conab, que no levantamento da safra de setembro de 2021 projetou a 
produção de pluma em 2,36 milhões de toneladas). 
 
 

Estimativa da área plantada e produção ABRAPA safra 2020/2021: 

  

     
    Fonte: Conab   Estimativa 20/21:Abrapa                               
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3) Exportação do algodão brasileiro em outubro de 2021 
 
 

 
Fonte: ComexStat – ME, novembro de 2021       . 

 

No mês de outubro de 2021, o maior comprador do algodão brasileiro foi a 
China, somando 84,3 mil toneladas embarcadas. O país representou 42% dos 
embarques do mês. Em comparação com outubro de 2020, a maior queda de 
importação foi registrada pelo Vietnã (-17,8 mil toneladas). O maior aumento das 
importações, em comparação a outubro de 2020, foi realizado pela Turquia 
(+1,8 mil toneladas).  

 

 
         Fonte: ComexStat – ME, novembro de 2021. 

 

 

O Brasil exportou 203,1 mil 
toneladas em outubro de 
2021, totalizando uma receita 
de US$ 348,5 milhões 
proveniente das exportações. 
O volume embarcado em 
outubro/2021 foi 15,8% 
inferior ao volume 
embarcado no mesmo mês 
de 2020.  
 



 

 
 

 
 
4) Exportação parcial acumulada/ano safra (ago/21 a out/21) 
 
 

 
Fonte: ComexStat – ME, novembro de 2021       . 

 

 No acumulado de agosto de 2021 a outubro de 2021, a China continua 
sendo o principal destino das exportações brasileiras (123,8 mil toneladas).  
A China representa até o momento 31% das exportações acumuladas 
brasileiras. Apesar do menor volume total comprado, alguns países aumentaram 
as importações brasileiras, sendo eles: Itália (+2,1 mil toneladas), Colômbia 
(+1,5 mil toneladas) e Coréia do Sul (+0,2 mil toneladas). 

 

 
         Fonte: ComexStat – ME, novembro de 2021. 
 
 

 
O Brasil exportou 394,1 mil 
toneladas no acumulado de 
agosto a outubro de 2021, 
totalizando uma receita de 
US$ 674,7 milhões 
proveniente das exportações 
O volume embarcado é 
22,5% inferior ao volume 
embarcado no mesmo 
período de 2020. 



 

 
 

 
 
 

• O superávit da balança comercial do algodão brasileiro foi de US$ 
672,19 milhões no acumulado de agosto a outubro de 2021, valor 
9,8% inferior ao mesmo período de 2020. Agosto, setembro e outubro 
são os três primeiros meses do calendário de exportação.     

 

Fonte: ComexStat – ME, novembro de 2021. 
Unidade: dólares 

 

• O volume de importação, apesar de pequeno, caiu no acumulado parcial 
de 2021. O volume importado chega a 1.196 toneladas, queda de 182 
toneladas em relação ao mesmo período de 2020.  

 

Fonte: ComexStat – ME, novembro de 2021. 
Unidade: toneladas 

  

2019/20 (US$)

(ago/19 a out/19)

2020/21 (US$)

(ago/20 a out/20)

2021/22 (US$)

(ago/21 a out/21)

Exportação 801.198.007 748.029.765 674.744.919

Importação 838.884 2.622.821 2.651.012

Saldo da Balança Comercial 800.359.123 745.406.944 672.093.907

2019/20 (tons)

(ago/19 a out/19)

2020/21 (tons)

(ago/20 a out/20)

2021/22 (tons)

(ago/21 a out/21)

Exportação 498.072 508.442 394.105

Importação 295 1.377 1.196

Saldo da Balança Comercial 497.777 507.064 392.909



 

 
 

 

 

5) Preços praticados em 2021 

O preço do algodão em Nova Iorque acumulou forte alta nas cotações desde o 
final de setembro e início de outubro de 2021. O contrato com vencimento em 
dezembro de 2021 atingiu 118 cents de dólar/libra-peso.  Os índices de preços 
nacionais do algodão, publicados pelo Cepea-Esalq, ficaram em torno de 600 
centavos de reais por libra peso no início de novembro, uma alta de 26 centavos 
de reais desde o início de outubro. Apesar do aumento dos preços domésticos, 
o spread voltou negativo durante o mês de outubro de 2021. 

 
      Fonte: Cepea e ICE Futures, novembro de 2021. 

 
 
 

• Os preços domésticos do algodão na China, de acordo com o Beijing Cotton 
Outlook, e preços entregues nas fábricas iniciaram o mês cotados a 158,1 cents 
de dólares por libra, uma alta de 59,8% em relação ao mesmo período do ano 
passado. O spread com relação ao preço do poliéster tem aumentado desde 
2020, o que significa que o poliéster continua bastante competitivo em preço. 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
6) Cenário internacional do algodão 
 

• De acordo com o balanço de oferta e demanda publicado no relatório do 
ICAC, as perspectivas para a temporada global 2021/22 são: 

o Produção global estimada em 25,72 milhões de tons, alta de 
6% com relação a 2020/21. Os maiores crescimentos são 
projetados nos EUA, Brasil e Zona Africana CFA. 

o Aumento do consumo global estimado em 1,64% (0,41 milhões 
de tons), chegando a 26,04 milhões de toneladas – mesmo 
patamar pré-pandemia.  

o Redução dos estoques finais de algodão em -1,58%.  
 

Indicador 2019/20 2020/21 2021/22 

Estoque Inicial 19,10 22,14 20,20 

Produção Mundial 26,12 24,30 25,72 

Oferta 45,23 46,45 45,92 

Consumo 22,69 25,62 26,04 

Exportação 9,07 10,71 10,46 

Estoque Final 22,14 20,20 19,88 
  Fonte: ICAC, novembro de 2021. 

      *Dados em milhões de toneladas 

 
 

A produção mundial para a safra 2021/22 é estimada em 25,72 milhões de 
toneladas, uma recuperação importante de 6% com relação à safra passada. O 
aumento é impulsionado principalmente pela safra norte-americana, que 
atualmente é projetada em 3,91 milhões de toneladas, um aumento de 739 mil 
toneladas em relação à safra passada. Brasil e Paquistão também deverão 
aumentar a produção e colaborarem com o aumento. Entretanto, os dois maiores 
produtores mundiais, China e Índia, deverão reduzir a produção na safra 
2021/22.  
 
Alterações na produção nos principais fornecedores mundiais na safra 2021/22 frente a 2020/21: 

 
 



 

 
 

 
 
7) Principais indicadores de produção mundial 
 
       

Ranking País 
Estimativa de Área 

2021/22 (em milhões de 
hectares) 

Estimativa de Volume 
2021/22 (em milhões de 

toneladas) 

1º Índia 12650 5900 

2º China 3107 5730 

3º EUA 4014 3919 

4º Brasil* 1510 2678 

5º Paquistão 2100 2678 

6º Uzbequistão 945 940 
          Fonte: ICAC – novembro/2021 

  
 

• O Ranking de maiores exportadores mundiais mantém o Brasil na 
segunda colocação mundial para a temporada 2021/22 (ICAC). 

 

            
Fonte: ICAC – novembro/2021  * Zona Africana CFA é um bloco  
econômico de 14 países africanos que exportam algodão em conjunto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ranking País

Estimativa de Exportação 

2021/22 (em milhões de 

toneladas)
1º EUA 3362

2º Brasil 2055

3º Zona Africana CFA* 1405

4º Índia 1122

5º Austrália 749



 

 
 

 
 
8) Algodão/Brasil | 1ª Estimativa da safra 21/22  
 
 

De acordo com o primeiro levantamento de safra 21/22 da Associação Brasileira 
de Produtores de Algodão (Abrapa), juntamente com as associações estaduais, 
e realizado durante o mês de setembro de 2021, a área plantada brasileira de 
algodão será de 1,53 milhão de hectares na safra 21/22, um aumento de 12,6% 
com relação à safra passada. Os dados foram divulgados na Câmara Setorial da 
Cadeia Produtiva do Algodão e Derivados do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (CSAD/MAPA). Apesar da recuperação, a área plantada tende 
a ser inferior a semeada na pré-pandemia, na safra 19/20.  

 

Com a recuperação da área, a produção de pluma deverá voltar a subir em 2022 
no Brasil, sendo projetada em 2,79 milhões de toneladas. Esse volume 
corresponde a um aumento de 20,3% sobre a safra 20/21, que foi revisada para 
2,32 milhões de toneladas pela Abrapa.  

     
Fonte: Conab   Estimativa 20/21:Abrapa                               
Fonte: Abrapa, Associações Estaduais, setembro de 2021. 

 
Detalhamento estadual das projeções 2021/22: 
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ESTADO
PREVISÃO DE ÁREA 

(em ha)

PREVISÃO DE PRODUÇÃO PLUMA 

(em toneladas)

PREVISÃO PRODUTIVIDADE 

PLUMA

(em Kg/ha)

BA 290.662                        563.303                                              1.938                                         

GO 30.000                          54.000                                                 1.800                                         

MA 27.333                          49.016                                                 1.793                                         

MG 28.600                          52.267                                                 1.828                                         

MS 25.000                          46.875                                                 1.875                                         

MT 1.098.179                    1.976.283                                           1.800                                         

PI 14.360                          27.916                                                 1.944                                         

PR 1.200                             1.513                                                   1.261                                         

SP 7.820                             12.668                                                 1.620                                         

TO 3.250                             5.597                                                   1.722                                         

Outros* 5.200                             4.100                                                   788                                             

TOTAL 1.531.604                    2.793.538                                           1.824                                         

Fonte: Associações  Estaduais . 

*Estimativa Conab 20/21 para AL, PB, CE e RN.

SAFRA 2021/2022


