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Brasília/DF, 13 de maio de 2022. 

 
Relatório de Safra 
Principais indicadores do algodão brasileiro  
 

 

1. Algodão/Brasil | Safra 2020/21 
 

• O algodão brasileiro está no último trimestre do ano safra 20/21. Restam três 
meses para a entrega dos últimos negócios para o mercado doméstico e 
internacional. Esse período caracteriza-se pela entressafra de algodão no Brasil.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonte: Abrapa e associações estaduais, maio de 2022. 
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2. Algodão/Brasil | Safra 2021/22 
 

A colheita da nova safra começou nos estados do Paraná e São Paulo. Ao todo,  
apenas 0,2% da safra brasileira foi colhida até o início de maio. Nas principais regiões 
produtoras, as lavouras estão na fase de formação das maçãs e nas áreas de primeira 
safra começa a maturação. O mês de abril foi caracterizado por pouca chuva nas lavouras 
de algodão brasileiras, mas no geral a expectativa de uma boa safra permanece.     
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Fonte: Abrapa e associações estaduais, maio de 2022. 
 

 
A produção de algodão, na safra 21/22, é estimada em 2,82 milhões de toneladas, 

crescimento de 19,6% em relação ao ciclo anterior. A última atualização foi apresentada 
pela Abrapa e pelas associações estaduais em março/22, durante a 66ª Reunião Ordinária 
da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Algodão e Derivados do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (CSAD/Mapa). 
 

O aumento da produção é resultado da recuperação de 15,2% na área plantada, 
que chegou a 1,579 milhão de hectares, e da alta produtividade. De acordo com o terceiro 
levantamento da safra 21/22, realizado em março, a previsão de produtividade é de 1.785 
Kg/ha - a segunda maior da história -,3,8% acima do obtido no ciclo anterior. O recorde 
ocorreu na temporada 19/20, quando as lavouras brasileiras atingiram a média de 1.802 
kg/ha. 
 

 
Fonte: Conab  Projeção 21/22:Abrapa 
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3. Exportação do algodão brasileiro em abril de 2022 
 
 

 
Fonte: ComexStat – ME, maio de 2022. 

 

 

 No mês de abril de 2022, os maiores compradores do algodão brasileiro foram 
Vietnã e Turquia, somando 58,7 mil toneladas para os dois destinos – o equivalente a 
43% das exportações totais. Em comparação com abril de 2021, as maiores quedas de 
importação foram registradas pela China (-27 mil toneladas) e Bangladesh (-15,5 mil 
toneladas). Por outro lado, sete países ampliaram as compras do Brasil, com destaque 
para Paquistão (+11,7 mil toneladas) e Indonésia (+5,5 mil toneladas). 

 
          Fonte: ComexStat – ME, maio de 2022. 

 
 
 

O Brasil exportou 136,0 mil 
toneladas em abril de 2022, 
totalizando uma receita de 
US$ 306,6 milhões. Apesar 
do volume 23,2% inferior ao 
registrado no mesmo mês de 
2021, a receita subiu 1,9% 
em dólares embarcados para 
o mercado exterior.  
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4. Exportação acumulada no ano safra (ago/21 a abril/22) 
 
 

 
Fonte: ComexStat – ME, maio de 2022 

 

  

 No acumulado de agosto de 2021 a abril de 2022, a China continua sendo o 
principal destino das exportações brasileiras (444 mil toneladas) e representa 32% 
das exportações acumuladas. Os destinos China, Paquistão e Vietnã representam 70% 
da queda acumulada das exportações, até o momento. Apesar do menor volume total 
exportado, doze países aumentaram as importações brasileiras, com destaque para Itália 
(+1,84 mil toneladas) e Filipinas (+1,58 mil toneladas) e Peru (+0,42 mil toneladas).  

 
              Fonte: ComexStat – ME, maio de 2022. 
 

  

O Brasil exportou 1.518,7 
mil toneladas no acumulado 
de agosto a abril de 2022, 
totalizando uma receita de 
US$ 2,82 bilhões. O volume 
embarcado é 28,4% inferior 
ao registrado no mesmo 
período de 20/21. 
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• O superávit da balança comercial do algodão brasileiro foi de US$ 2,81 
bilhões, no acumulado de agosto de 2021 a abril de 2022, valor 14% inferior 
ao mesmo período, na temporada 20/21. O preço médio da pluma embarcada foi 
20% maior no acumulado, mas o menor volume exportado reduziu as receitas 
totais brasileiras. 

 

Fonte: ComexStat – ME, maio de 2022. 
Unidade: dólares 

 

• O volume de importação soma 4,3 mil toneladas no acumulado parcial de agosto 
de 2021 a abril de 2022. Apesar do aumento em relação à safra passada, o 
montante representa apenas 0,6% do consumo doméstico total. A balança 
comercial em volume do algodão brasileiro também segue positiva em 21/22, 
somando 1,51 milhão de toneladas de superávit.   

 

Fonte: ComexStat – ME, maio de 2022. 
Unidade: toneladas 

  

2019/20 (US$)

(ago/19 a abr/20)

2020/21 (US$)

(ago/20 a abr/21)

2021/22 (US$)

(ago/21 a abr/22)

Exportação 2.774.207.265 3.288.866.645 2.826.983.173

Importação 1.690.804 4.261.310 10.266.352

Saldo da Balança Comercial 2.772.516.461 3.284.605.335 2.816.716.821

2019/20 (tons)

(ago/19 a abr/20)

2020/21 (tons)

(ago/20 a abr/19)

2021/22 (tons)

(ago/21 a abr/22)

Exportação 1.742.088 2.120.796 1.518.630

Importação 716 1.877 4.303

Saldo da Balança Comercial 1.741.372 2.118.918 1.514.327
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5. Preços do algodão  

 Em abril de 2022, o indicador Cepea/Esalq acumulou queda de 3,9%, e 
encerrou o mês cotado a 149,2 cents de dólar/ libra-peso. Em NY, o contrato com 
vencimento em julho de 2022 era negociado a 145,4 cents de dólar/ libra-peso, no final 
de abril, (+10%) e o vencimento de dezembro de 2022, referência para a safra que 
começa a ser colhida no Brasil, seguiu a tendência de alta internacional, e fechou o 
mês negociado a 124,9 cents de dólar/ libra-peso (+12,6%). 

 
Fonte: Cepea e ICE Futures, maio de 2022. 

 
 

• Com a diferença de movimento das cotações nacionais e internacionais, o spread 
entre o indicador Cepea e os preços em NY (ICE) diminuiu em abril de 2022. Na média 
do mês, o spread ficou em 1.190 pontos e acima da média dos últimos anos para esse 
período. No início de maio a diferença entre os dois índices de preços ficou próximo a 
zero. 

 

 
Fonte: Cepea e ICE Futures, maio de 2022. 
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6. Cenário internacional do algodão 
 

 
De acordo com o primeiro balanço de oferta e demanda detalhado da temporada 
2022/23 publicado no relatório do USDA em 12 de maio de 2022, as perspectivas 
são: 
 

o Consumo global será maior que a produção pelo terceiro ano 
consecutivo, mas projetado em queda de 0,7%, voltando a 26,5 milhões 
de toneladas. Os preços mais elevados do algodão em 11 anos e as 
preocupações relativas à macroeconomia global devem limitar novos 
crescimentos de consumo, de acordo com o USDA. 
 

o Produção global estimada em 26,35 milhões de toneladas, alta de 2,2% 
em relação a 2021/22. Apesar da queda projetada na safra americana, Índia 
e China deverão aumentar a produção no próximo ano safra.  
 

 

Indicador 2020/21 2021/22 2022/23 

Estoque Inicial 21,26 19,17 18,21 

Produção Mundial 24,27 25,78 26,35 

Oferta 56,21 54,86 54,92 

Consumo 26,48 26,73 26,55 

Exportação 10,56 9,9 10,3 

Estoque Final 19,17 18,2 18,0 

    Fonte: USDA, maio de 2022. 
    *Dados em milhões de toneladas 

 
 

Os estoques mundiais de algodão são estimados pelo USDA em 18,0 milhões de 
toneladas para 2022/23, queda de 1,0% em relação ao final da safra passada.  
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Safra 2022/23 - USDA 
 
 Os preços mais elevados do algodão e a alta inflação no mundo deverão impedir o 
crescimento do consumo da fibra no próximo ano safra. O Fundo Monetário Internacional 
projetou o Produto Interno Bruto (PIB) global em alta de 3,6% para os anos civis de 2022 
e 2023, no último relatório divulgado em abril de 2022. Valor inferior as estimativas dos 
últimos relatórios e uma queda significativa com relação ao crescimento de 6,1% 
observado em 2021. As projeções de PIB e do consumo de algodão possuem uma forte 
correlação e alguns analistas já projetam quedas maiores de consumo. 
 
 Dos dez maiores países consumidores, em quatro são projetadas quedas de 
consumo de algodão. São eles: Índia, China, Estados Unidos e Uzbequistão. O 
investimento em maior capacidade de fiação no Sul e no Sudeste Asiático impulsiona uma 
maior procura por algodão nessas regiões. Com isso, no Paquistão, Bangladesh, e Vietnã 
é projetado um pequeno crescimento do consumo para 22/23. 
 
 

Índia e China, os dois maiores produtores de algodão mundiais, deverão ser os 
principais responsáveis pelo aumento da produção na safra 2022/23, de acordo com os 
primeiros números do USDA. Nos EUA, a queda de produção é estimada em 5,8%, 
chegando a 3,59 milhões de toneladas de algodão.  
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7. Principais indicadores  
 
• O Ranking de maiores produtores mundiais mantém o Brasil na quarta colocação para a 

temporada atual - 2022/23 (USDA). 
 
 

Ranking País 
Estimativa de Área 

2022/23  
(em milhões de hectares) 

Estimativa de Volume 
2022/23  

(em milhões de toneladas) 

1º Índia 12.700 5.987 (+1,9%) 

2º China 3.150 5.987 (+7,8%) 

3º EUA 3.697 3.592 (-5,8%) 

4º Brasil 1.600 2.874 (0%) 

5º Paquistão 2.200 1.350 (+3,3%) 

6º Australia 550 1.197 (0%) 
      Fonte: USDA – maio/2022 

 
 

 
O Ranking de maiores exportadores mundiais mantém o Brasil na segunda 
colocação para a temporada atual - 2022/23 (USDA). 

 
 

Ranking País 
Estimativa de Exportação 

2022/23 (em milhões de toneladas) 

1º EUA 3.157 
2º Brasil 2.177 

3º Austrália 1.241 

4º Índia 871 

5º Benin 327 
    Fonte: USDA – maio/2022  
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