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Brasília/DF, 08 de abril de 2022. 

 
Relatório de Safra 
Principais indicadores do algodão brasileiro  
 

 

1. Algodão/Brasil | Safra 2020/21 
 

• Em março de 2022, os laboratórios participantes do programa SBRHVI, promovido 
pela Abrapa, concluíram as análises de qualidade dos fardos da safra 2020/2021.  
Os produtores se concentram, agora, nas entregas dos últimos contratos de 
exportação e de consumo doméstico.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

O algodão brasileiro foi 100% semeado e o último mês foi marcado pelo início da 
formação das maçãs, em grande parte das regiões produtoras. É um período decisivo 
para a definição do potencial produtivo. As condições climáticas têm sido favoráveis, até 
o momento, para o desenvolvimento em campo e a expectativa é de boas produtividades.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Fonte: Abrapa e associações estaduais, abril de 2022. 
 

 
A estimativa de produção de algodão, na safra 21/22, subiu para 2,82 milhões de 

toneladas, crescimento de 19,6% em relação ao ciclo anterior. Em dezembro/21, a 
previsão era de 2,71 milhões de toneladas. A 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 Projeção21/22:Abrapa 
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3. Algodão/Brasil | Safra 2022/23 – Custo de produção 
 

 
A atual conjuntura global levou a uma elevação expressiva dos preços de matérias-

primas essenciais para a produção do algodão brasileiro para a nova safra. O reflexo é 
sentido pelos produtores no aumento significativo dos custos de produção, que exige mais 
capital para financiamento da safra e amplia o risco da atividade. 

 
Os fertilizantes foram os insumos com maior alta acumulada nos últimos 12 meses, 

superando 100% de aumento com a elevação dos preços internacionais e da taxa de 
câmbio para importação. O cloreto de potássio (KCL), por exemplo, que era comprado 
pelos produtores, no começo de 2021, por cerca de R$ 1.800/ton, superou R$ 5.000/ton 
no início de 2022, alta de 182% em 12 meses; a ureia, importante fonte de nitrogênio, 
acumulou alta de 144%; e o fosfato monoamônico (MAP) 110%. De acordo com o 
levantamento de custo de produção, realizado em parceria com a CNA e o Cepea, os 
fertilizantes representam, em média, 17% do custo operacional efetivo do produto de 
algodão. 

 
Custo | Algodão BR 22/23 

Insumos 11.515 

Fertilizantes 5.202 

Semente 1.135 

Defensivos 5.178 

         Herbicida 981 

         Inseticida 2.977 

         Fungicida 959 

Operações Mecânicas 864 

Operações Terceirizadas 1.189 

Mão de Obra 295 

Beneficiamento 2.005 

Demais custos 2.455 

Custo total (R$/ha) 18.323 

Produtividade Pluma(kg/ha) 119 

Receita Caroço (R$/ha) 3.807 

 22.847 

Custo Total (em R$/pluma) 122,0 
 

Fonte: Análise realizada a partir de dados da Abrapa, 
Cepea e CNA. Estados com custo de produção 
contabilizados = BA, GO, MT, MS e PI. 

  

Os defensivos agrícolas também 
registraram uma alta significativa. A 
interrupção do funcionamento de indústrias 
chinesas e os problemas logísticos têm 
levado à diminuição da oferta disponível e 
elevado os preços para os produtores. Em 
média, segundo levantamento da Abrapa, os 
defensivos usados no algodão subiram 18%. 
Os herbicidas tiveram uma alta maior, com 
destaque para o glifosato, que superou 100% 
de aumento nos preços, nos últimos 12 
meses. 
 

As operações mecânicas estão mais 
caras com o aumento dos combustíveis. De 
acordo com o levantamento de preços da 
ANP, o óleo diesel é vendido, em média, a R$ 
6,43 por litro na Bahia e a R$ 6,03 por litro no 
estado do Mato Grosso, uma alta acumulada 
de 51% e 35% respectivamente.  

 
Nesse contexto, o custo médio de 

produção do algodão brasileiro é estimado 
em R$ 18.323 por hectare para a safra 21/22. 
Alta de 24% em relação à safra atual.  
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4. Exportação do algodão brasileiro em março de 2022 
 
 

 
Fonte: ComexStat – ME, abril de 2022. 

 

 

 No mês de março de 2022, os maiores compradores do algodão brasileiro 
foram Vietnã e Paquistão, somando 36 mil toneladas embarcadas para cada destino – o 
equivalente a 40% das exportações totais. Em comparação com março de 2021, as 
maiores quedas de importação foram registradas pela China (-33 mil toneladas) e Coréia 
do Sul (-8,7 mil toneladas). Por outro lado, cinco países ampliaram as compras do Brasil, 
com destaque para Paquistão (+16,4 mil toneladas) e Malásia (+6,0 mil toneladas). 

 
          Fonte: ComexStat – ME, abril de 2022. 

 
 
 

O Brasil exportou 185,8 mil 
toneladas em fevereiro de 
2022, totalizando uma receita 
de US$ 366,9 milhões. O 
volume embarcado, em 
fevereiro/2022, foi 16,3% 
inferior ao registrado no 
mesmo mês de 2021.  
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5. Exportação acumulada no ano safra (ago/21 a março/22) 
 
 

 
Fonte: ComexStat – ME, abril de 2022 

 

  

 No acumulado de agosto de 2021 a março de 2022, a China continua sendo o 
principal destino das exportações brasileiras (433 mil toneladas) e representa 31% 
das exportações acumuladas. Os destinos China, Paquistão e Vietnã representam 71% 
da queda acumulada das exportações, até o momento. Apesar do menor volume total 
exportado, oito países aumentaram as importações brasileiras, com destaque para Itália 
(+1,9 mil toneladas) e Filipinas (+1,7 mil toneladas).  

 
              Fonte: ComexStat – ME, abril de 2022. 
 

  

O Brasil exportou 1.382,7 
mil toneladas no acumulado 
de agosto a março de 2022, 
totalizando uma receita de 
US$ 2,52 bilhões. O volume 
embarcado é 28,9% inferior 
ao registrado no mesmo 
período da safra 19/20. 
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• O superávit da balança comercial do algodão brasileiro foi de US$ 2,51 
bilhões, no acumulado de agosto de 2021 a março de 2022, valor 16% inferior 
ao mesmo período, na temporada 20/21. O preço médio da pluma embarcada foi 
18,6% maior no acumulado, mas o menor volume exportado reduziu as receitas 
totais. 

 

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

 

• O volume de importação soma 4,2 mil toneladas no acumulado parcial de agosto 
de 2021 a março de 2022. Apesar do aumento em relação à safra passada, o 
volume representa apenas 0,6% do consumo doméstico total. A balança comercial 
em volume do algodão brasileiro também segue positiva em 21/22, somando 
1,37milhão de toneladas de superávit.   

 

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

  

2019/20 (US$)

(ago/19 a mar/20)

2020/21 (US$)

(ago/20 a mar/21)

2021/22 (US$)

(ago/21 a mar/22)

Exportação 2.632.846.435 2.988.022.945 2.520.264.984

Importação 1.522.840 3.756.529 9.910.739

Saldo da Balança Comercial 2.631.323.595 2.984.266.416 2.510.354.245

2019/20 (tons)

(ago/19 a fev/20)

2020/21 (tons)

(ago/20 a fev/21)

2021/22 (tons)

(ago/21 a fev/22)

Exportação 1.651.527 1.943.800 1.382.661

Importação 479 1.708 4.213

Saldo da Balança Comercial 1.651.047 1.942.093 1.378.448
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6. Preços do algodão  

 Em março de 2022, o indicador Cepea-Esalq acumulou alta de 13,9%, e 
encerrou o mês cotado a 155,3 cents de dólar/ libra-peso. Os preços nacionais têm 
se valorizado acima dos internacionais. Tal fato se explica pelo momento de 
entressafra de oferta no Brasil. Em NY, o contrato com vencimento em maio de 2022 
era negociado a 135,5 cents de dólar/ libra-peso, no final de março, (+10,5%) e o 
vencimento de dezembro de 2022, referência para a nova safra, seguiu a tendência de 
alta, e fechou o mês negociado a 111,2 cents de dólar/ libra-peso (+10,8%). 

 
Fonte: Cepea e ICE Futures, março de 2022. 

 
• Com a diferença de movimento das cotações nacionais e internacionais, o spread 
entre o indicador Cepea e os preços em NY (ICE) continuou subindo em março. Na média 
do mês, o spread ficou em 1.638 pontos acima da média dos últimos anos para esse 
período. 

 

 
Fonte: Cepea e ICE Futures, março de 2022. 
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7. Cenário internacional do algodão 
 

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

o Produção global estimada em 26,43 milhões de tons, alta de 8,3% em 
relação a 2020/21. Em comparação com a estimativa de março, a produção 
caiu 153 mil toneladas, com destaque para revisões negativas Índia, 
Burkina Faso, Benin e Mali. 
 

o Consumo global projetado em alta de 1,9%, chegando a 26,16 milhões 
de toneladas. O relatório do Icac fora mais conservador para o consumo 
nos últimos meses, mas revisões indicaram alta em relação a este item, 
nos últimos dois meses. 
 
 
 

Indicador 2019/20 2020/21 2021/22 

Estoque Inicial 19,34 22,12 20,63 

Produção Mundial 26,27 24,39 26,43 

Oferta 45,61 46,50 47,06 

Consumo 23,05 25,66 26,16 

Exportação 9,20 10,60 10,07 

Estoque Final 22,11 20,63 20,90 

Fonte: ICAC, abril de 2022. 
   *Dados em milhões de toneladas 

 
 

Os estoques mundiais de algodão são estimados pelo Icac em 20,9 milhões de 
toneladas para 2021/22, aumento de 1,3% em relação ao final da safra passada. A 
entidade chegou a projetar um aumento de estoque acima de 4%, nos últimos relatórios.    
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EUA – Plantio 2022 
 
 O plantio da nova safra começou, no início de abril, nos EUA. Até o dia 03 de abril 
de 2022, apenas 4% da área já havia sido semeada, de acordo com o relatório Crop 
Progress, divulgado pelo USDA, 2% mais lento que no mesmo período do ano passado, 
quando a área plantada já atingia 6% do total. As chuvas acumularam 50 a 60 mm na 
costa leste (Georgia), mas permanece seco na principal região produtora do Texas – 
principal estado produtor.  
  
 A projeção é de aumento de 9% na área plantada de algodão, conforme relatório 
do prospective plantings, divulgado em 31 de março de 2022. Com a expectativa de 
aumento, a área plantada retorna para quase 5,0 milhões de toneladas. O número é similar 
ao divulgado no ano passado, nesse mesmo período, mas o USDA revisou a projeção 
para 4,54 milhões de hectares, no decorrer da safra. Analistas têm questionado o aumento 
divulgado pelo USDA devido à perda de competitividade do algodão frente as demais 
commodities, nos últimos meses.  
  

 
 

No relatório divulgado pelo Icac no início de abril, o destaque é o apontamento de 
que o pior momento da logística internacional pode estar ficando para trás. Os dados sobre 
exportações de algodão dos EUA (HS 5201) para vários países grandes consumidores de 
pluma apontaram uma forte recuperação, em janeiro de 2022. Segundo o Comitê 
Consultivo Internacional do Algodão (Icac), se os dados comerciais dos EUA apresentam 
problemas de expedição e logística, é altamente provável que outros países estejam 
enfrentando situações iguais ou piores do que as americanas. 
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8. Principais indicadores  
 
• O Ranking de maiores produtores mundiais mantém o Brasil na quarta colocação para a 

temporada atual - 2021/22 (ICAC). 
 
 

Ranking País 
Estimativa de Área 

2021/22 (em milhões de 

hectares) 

Estimativa de Volume 
2021/22 (em milhões de 

toneladas) 

1º Índia 12.350 5.794 

2º China 3.028 5.730 

3º EUA 4.034 3.836 

4º Brasil* 1.600 2.824 

5º Paquistão 2.110 1.265 

6º Uzbequistão 945 939 
 Fonte: Icac – abril/2022 

 
 

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

 
 

Ranking País 
Estimativa de Exportação 

2021/22 (em milhões de toneladas) 

1º EUA 2.956 
2º Brasil 2.210 
3º Zona Africana CFA* 1.200 
4º Índia 1.100 
5º Austrália 815 

Fonte: ICAC – abril/2022 *Zona Africana CFA é um bloco  
                econômico de 14 países africanos que exportam algodão em conjunto. 
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