
 

 
 

 

 

Brasília/DF, 09 de dezembro de 2021. 

 

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

 
1) Acompanhamento da safra 2021 (até 02 de dezembro de 2021) 

 

• O beneficiamento chegou a 96% 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%. 
 

• O plantio da nova safra já começou em quatro estados: BA (12%); GO 
(17%); MS (4%); PR (70%). Total Brasil: 2,9% plantado.  

 

 
Safra 2021 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonte: Abrapa e associações estaduais, dezembro de 2021. 
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2) Acompanhamento da safra 2022 (até 02 de dezembro de 2021) 

 

• O plantio da nova safra já começou em quatro estados: BA (12%); GO 
(17%); MS (4%); PR (70%). Total Brasil: 2,9% plantado.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Fonte: Abrapa e associações estaduais, dezembro de 2021. 

 
 

De acordo com o segundo levantamento de safra 21/22 da Associação 
Brasileira de Produtores de Algodão (ABRAPA), juntamente com as associações 
estaduais, e realizado durante o início de dezembro de 2021, a área plantada 
brasileira de algodão deverá alcançar 1,548 milhão de hectares na safra 
21/22, um aumento de 13,5% com relação à safra 20/21. 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 deverá ser inferior ao semeado pré-pandemia na 
safra 19/20. 
 

Com a recuperação da área, a produção de pluma deverá voltar a subir 
em 2022 no Brasil. A produção de pluma é projetada em 2,71 milhões de 
toneladas, um aumento de 16,5% sobre a safra 20/21, que foi revisada para 
2,33 milhões de toneladas pela Associação. 
 
 
 

     
Fonte: Conab   Estimativa 20/21:Abrapa                               
Fonte: Abrapa, Associações Estaduais, dezembro de 2021. 
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 4) Exportação do algodão brasileiro em novembro de 2021 
 
 

 
Fonte: ComexStat – ME, dezembro de 2021       . 

 

 

No mês de novembro de 2021, o maior comprador do algodão brasileiro foi 
a China, somando 61,4 mil toneladas embarcadas. O país representou 37% dos 
embarques do mês. Em comparação com novembro de 2020, as maiores quedas 
de importação foram registradas pela China (-82,9 mil toneladas) e Paquistão 
(-33,4 mil toneladas). Turquia (+5 mil toneladas) e Itália (+1,2 mil toneladas) 
aumentaram os embarques em comparação com novembro de 2021.  

 

 
         Fonte: ComexStat – ME, dezembro de 2021. 

 

O Brasil exportou 166,4 mil 
toneladas em novembro de 
2021, totalizando uma receita 
de US$ 290,0 milhões 
proveniente das exportações. 
O volume embarcado em 
novembro/2021 foi 50,1% 
inferior ao volume 
embarcado no mesmo mês 
de 2020.  
 



 

 
 

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

 
Fonte: ComexStat – ME, dezembro de 2021       . 

 

  

 No acumulado de agosto de 2021 a novembro de 2021, a China 
continua sendo o principal destino das exportações brasileiras (285 mil 
toneladas), representando até o momento 34% das exportações acumuladas 
brasileiras. Apesar do menor volume total exportado, nove países aumentaram 
as importações brasileiras, com destaque para Itália (+3,3 mil toneladas), 
Colômbia (+0,9 mil toneladas) e Hong Kong (+0,4 mil toneladas). 

 

 
         Fonte: ComexStat – ME, novembro de 2021. 
 
 
 

 
O Brasil exportou 560,4 mil 
toneladas no acumulado de 
agosto a novembro de 2021, 
totalizando uma receita de 
US$ 964,8 milhões 
proveniente das 
exportações. O volume 
embarcado é 33,4% 
inferior ao volume 
embarcado no mesmo 
período de 2020. 



 

 
 

 
 

• O superávit da balança comercial do algodão brasileiro foi de US$ 
958,2 milhões no acumulado de agosto a novembro de 2021, valor 
23% inferior ao mesmo período de 2020. Agosto a novembro é o primeiro 
quadrimestre do calendário de exportação 2021/22.     

 

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

 

• O volume de importação soma 2,8 mil toneladas no acumulado parcial 
de 2021. A balança comercial do algodão brasileiro segue positiva em 
2021, somando 557,6 mil toneladas de superávit.   

 

Fonte: ComexStat – ME, dezembro 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 1.213.558.120 1.248.084.747 964.805.498

Importação 894.410 2.906.616 6.592.374

Saldo da Balança Comercial 1.212.663.710 1.245.178.131 958.213.124

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 754.571 841.726 560.456

Importação 309 1.454 2.837

Saldo da Balança Comercial 754.262 840.272 557.619



 

 
 

 

 

5) Preços do algodão  

O preço do algodão em Nova Iorque acumulou forte alta nas cotações desde  
setembro de 2021. O contrato com vencimento em março de 2022 atingiu 105 
cents de dólar/libra-peso e, com as quedas no início de dezembro, voltou para 
103 cents de dólar/libra-peso. Os índices de preços nacionais do algodão, 
publicados pelo Cepea-Esalq não acompanharam as altas na mesma 
proporção. A cotação média do indicador CEPEA no mês de novembro de 2021 
fechou em 109,7 dólar/libra-peso. 

 
            Fonte: Cepea e ICE Futures, dezembro de 2021. 

 
 

• O spread de preços entre o indicador CEPEA e os preços em NY passou 
grande parte de 2021 positivo, mas em novembro de 2021 fechou em média de 
-825 pontos. Nesse mesmo período de 2020, o spread de preços entre as duas 
cotações era de +204 pontos.  

 

 
            Fonte: Cepea e ICE Futures, dezembro de 2021. 

 
 



 

 
 

 
 
 
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 25,73 milhões de tons, alta de 
5,8% com relação a 2020/21. Os maiores crescimentos são 
projetados nos EUA, Brasil e Zona Africana CFA. 

o Manutenção do consumo global diferente dos últimos relatórios 
divulgados. O ICAC revisou de previsão de alta para estabilidade 
no consumo global de algodão, estimado em 26,6 milhões de 
toneladas – mesmo patamar pré-pandemia.  
 

Indicador 2019/20 2020/21 2021/22 

Estoque Inicial 19,34 22,26 20,35 

Produção Mundial 26,13 24,30 25,73 

Oferta 45,47 46,56 46,08 

Consumo 22,69 25,66 25,63 

Exportação 9,20 10,60 10,15 

Estoque Final 22,26 20,35 20,46 

  Fonte: ICAC, dezembro de 2021. 
      *Dados em milhões de toneladas 

 
 

O preço de referência internacional do algodão (medido pelo Índice 
Cotlook A) aumentou drasticamente durante a temporada 2020/21 e continua 
sua ascensão na temporada 2021/22. A última safra em que os preços tiveram 
uma valorização expressiva foi a temporada 2010/11, quando os preços 
atingiram um recorde de 243,65 centavos de dólar por libra. 
 

Antes dos preços subirem, as cotações de algodão caíram 22% com o 
início da pandemia de Covid-19. De 29 de janeiro a 1º de abril de 2020, o Índice 
Cotlook A caiu 22,5%. Essa queda de preços foi resultado direto da incerteza 
causada pelo coronavírus. O preço se estabilizou a partir de 1º de abril de 2020 
e manteve-se estável, com apenas uma leve tendência de alta para a 
continuação da temporada 2019/20. No entanto, essa leve tendência de alta 
seguiu na temporada 2020/21 e não cedeu quando entramos na safra 2021/22. 
O preço atual do algodão está em um nível não visto há mais de dez anos. 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
Índice Cotlook A desde 1973: 

 
Fonte: ICAC, dezembro de 2021. 

 

O algodão é um produto agrícola e as incertezas na produção, consumo, 
clima e pressões de pragas contribuem para a volatilidade dos preços em torno 
dessas incertezas, sem mencionar os efeitos de uma pandemia global. 
 

A alta volatilidade nos preços deve permanecer para o restante da 
temporada 2021/22, mas é improvável que o preço continue a subir. A 
volatilidade testemunhada como resultado da recessão global de 2008-2009, 
quando os preços durante a temporada 2010/11 atingiram uma alta de todos os 
tempos de 243,65 centavos de dólar por libra, foram causados por vários fatores. 
Em primeiro lugar, durante a temporada 2009/10, testemunhamos uma produção 
global substancialmente menor em relação ao maior consumo global, bem como 
ao aumento da demanda na China. Isso, juntamente com inundações em lugares 
como o Paquistão e a compra especulativa em bolsas internacionais de 
commodities, tudo contribuiu para um aumento recorde de preços algodão. 
 

Algodão/Mundo | Estoques finais (milhões de toneladas) 

 
    Fonte: ICAC, dezembro de 2021. 

 



 

 
 

 
 
 
Diferente da temporada 2010/11, o estoque mundial estimado pelo ICAC 

para 2020/21 está em 20,35 milhões de toneladas, em comparação com 9,31 
milhões de toneladas para os estoques de finais mundiais durante a temporada 
2009/10. Os estoques de curto prazo na temporada 2009/10 combinados com a 
baixa produção no mesmo período criaram uma situação em que a demanda e 
a oferta globais foram incompatíveis indo para a safra 2010/11. Os estoques 
finais da temporada 2020/21 são maiores do que as três temporadas anteriores, 
com exceção da temporada 2019/20, o que sugere que os estoques globais de 
algodão no início da temporada 2021/22 são suficientes para atender a demanda 
das indústrias, estimada em manutenção na temporada 2021/22.  
 

A produção global de algodão deve aumentar na temporada 2021/22 para 
25,73 milhões de toneladas. As estimativas de produção neste momento da 
temporada mostram que a oferta está suficiente para atender a demanda 
estimada. Além disso, a produção global parece estar correspondendo ou 
mesmo superando o consumo, em um momento em que as previsões para o 
crescimento do consumo global estão aumentando.  

 

 
 

 
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 3960 

4º Brasil* 1510 2678 

5º Paquistão 2100 981 

6º Uzbequistão 945 939 
          Fonte: ICAC – dezembro/2021 

  



 

 
 

 
 

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

 

            
Fonte: ICAC – Dezembro/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 3374

2º Brasil 2063

3º Zona Africana CFA* 1360

4º Índia 816

5º Austrália 749


