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Brasília/DF, 08 de setembro de 2022. 

 
Relatório de Safra 
Principais indicadores do algodão brasileiro  
 

1. Algodão/Brasil | Safra 2021/22 
 

A colheita do algodão está na reta final no Brasil. Até o dia 01 de setembro de 2022, 
98% da área total já havia sido colhida, segundo levantamento da Associação Brasileira 
dos Produtores de Algodão (Abrapa). Após a colheita, os fardos de algodão em caroço 
são levados aos pátios das algodoeiras para serem beneficiados (separação da pluma e 
do caroço). Esse processo está a todo o vapor nas fazendas. A estimativa nacional é de 
que 48% da produção da safra 21/22 já foi beneficiada e está pronta para ser entregue 
aos compradores da pluma brasileira.  
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Fonte: Abrapa e associações estaduais, 01 de setembro de 2022.  

 
A produção de algodão, na safra 2021/2022, segue estimada em 2,61 milhões de 

toneladas (dados de junho de 2022). A previsão de crescimento da produção ficará abaixo 
das estimativas iniciais, devido às intempéries climáticas que atingiram as regiões 
produtoras de maneira diferenciada, com chuvas excessivas ou seca. Apesar da revisão, 
o volume de pluma projetado para a colheita 2021/2022 é 10,8% maior do que as 2,36 
milhões de toneladas colhidas na safra passada. 

 
O aumento da produção é resultado da recuperação de 19,4% na área plantada, 

que chegou a 1,64 milhão de hectares, mesmo com queda na produtividade. De acordo 
com o quarto levantamento da safra 2021/2022, realizado em junho, a previsão de 
produtividade é de 1.595 Kg/ha, um decréscimo de 7,2% em relação ao obtido no ciclo 
anterior. 

  

 
            Fonte: Conab - Projeção 21/22: Abrapa 
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2. Algodão/Brasil | Safra 2022/23 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
                     Fonte: Abrapa e associações estaduais, 01 de setembro de 2022.  

 
 
O plantio da nova safra irá começar no início de novembro de 2022 e se estende 

até fevereiro de 2023. Após a colheita, há o período de 60 dias, denominado vazio 
sanitário, que ficam proibidas plantas vivas nas lavouras para evitar a propagação de 
pragas e doenças para a nova safra. Esse período é determinado em cada estado, por 
portarias das instituições de defesa vegetal.    

 
Em agosto de 2022, a Conab divulgou as primeiras estimativas para a safra 

2022/23 de algodão no Brasil. De acordo com a divulgação, a área plantada de algodão 
deverá subir 1,9% e a produção é estimada em 2,92 milhões de hectares. Alta de 6,8% 
com relação às estimativas da Conab para a safra 2021/22. A Associação Nacional dos 
Exportadores de Algodão (Anea) também possui estimativas para a nova safra, 
projetando-a em 2,85 milhões de toneladas. A Abrapa divulgará o primeiro levantamento 
em 28 de setembro de 2022, durante a 68ª reunião da Câmara Setorial da Cadeia 
Produtiva do Algodão e Derivados. 

  

 
                     Fonte: Conab - Projeção 21/22: Abrapa  Projeção 22/23: Conab 
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3. Exportação do algodão brasileiro em agosto de 2022 
 
 

 
Fonte: ComexStat – ME, setembro de 2022. 

 

 

  No mês de agosto de 2022, os maiores importadores do algodão 
brasileiro foram China, Bangladesh e Paquistão, somando 38,6 mil toneladas 
para os três destinos – o equivalente a 62% das exportações totais. Nove países 
ampliaram as compras do Brasil com relação a agosto de 2021, com destaque 
para China (+14,3 mil toneladas). A maior queda de importação foi registrada pelo 
Vietnã (-8,1 mil toneladas).   

 
          Fonte: ComexStat – ME, agosto de 2022. 

 
 
 

 

 O Brasil exportou 62,8 mil 
toneladas em agosto de 2022, 
totalizando uma receita de US$ 
124,1 milhões. O volume foi 
23,7% superior ao registrado no 
mesmo mês de 2021, e a receita 
40,3% maior em dólares recebidos 
do mercado externo. Agosto é o 
primeiro mês do calendário de 
exportação 22/23. 
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4. Exportações mensais e acumuladas do algodão brasileiro  
 
 

 
                   Fonte: ComexStat – ME, setembro de 2022 
 

  

  

       
   Fonte: ComexStat – ME, setembro de 2022. 
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• O superávit da balança comercial do algodão brasileiro foi de US$ 3,208 
bilhões, no acumulado de agosto de 2021 a julho de 2022, valor 14,5% inferior 
ao mesmo período, na temporada 2020/2021. O preço médio da pluma embarcada 
foi 21,9% maior no acumulado, mas o menor volume exportado reduziu as receitas 
totais brasileiras. 

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

 

• O volume de importação somou 753 toneladas no mês de agosto de 2022. Estas  
equivaleram a 120 mil doláres de aquisições internacionais. No mesmo mês, as 
exportações geraram de receita 124,15 milhões de doláres e mantiveram a 
balança comercial em superavit de 124,03 milhões de doláres.   

 

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

  

2019/20 (US$)

(ago/19 a jul/20)

2020/21 (US$)

(ago/20 a jul/21)

2021/22 (US$)

(ago/21 a jul/22)

Exportação 3.070.197.169 3.767.640.799 3.222.183.289

Importação 2.567.876 6.308.218 13.346.509

Saldo da Balança Comercial 3.067.629.293 3.761.332.581 3.208.836.780

2020 (US$)

(ago/20)

2021 (US$)

(ago/21)

2022 (US$)

(ago/22)

Exportação 152.946.778 88.486.274 124.154.757

Importação 185.882 331.900 120.799

Saldo da Balança Comercial 152.760.896 88.154.374 124.033.958
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5. Preços do algodão  

 Em agosto de 2022, o indicador Cepea/Esalq acumulou alta de 11,9%, e 
encerrou o mês cotado a 129 cents de dólar/libra-peso. Em NY, a alta nas cotações 
do primeiro vencimento (out/22) foi de 14,7%. O contrato com vencimento em outubro 
de 2022 era negociado a 118,3 cents de dólar/ libra-peso, no final de agosto. O contrato 
dez/23, referência para a nova safra brasileira (que começa a ser plantada em nov/22), 
teve alta mais conservadora no mês (8,1%) fechando o período negociado a 87,68 
cents de dólar/libra-peso. 

 
Fonte: Cepea e ICE Futures, agosto de 2022. 

 
 

• O movimento de alta dos índices nacionais e internacionais mantém o spread entre o 
indicador Cepea e os preços em NY (ICE) acima do patamar do ano passado. Na média 
do mês, o spread ficou em 1.042 pontos. Com o andamento da colheita e a maior 
disponibilidade de algodão no mercado brasileiro, o spread tem reduzido nos últimos 
meses.  
 

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

 
De acordo com o balanço de oferta e demanda da temporada 2022/2023 e 
publicado no relatório do ICAC, em 01 de setembro de 2022, as perspectivas são: 
 

o Consumo global projetado em 25,3 milhões de toneladas, queda de 
3,2% em relação à safra atual. A projeção de consumo para a safra tem 
sido revisada para baixo, nos últimos meses, com temor de uma recessão 
econômica global. De agosto para setembro, a projeção de consumo caiu 
768 mil toneladas.  
 

o Produção global estimada em 24,71 milhões de toneladas, queda de 2,8% em 
relação a 2021/2022. As projeções de oferta também têm sido revisadas 
negativamente, nos últimos meses, com problemas climáticos nos países 
produtores. As principais quedas são projetadas nos EUA (-28%), Paquistão (-
21%) e Uzbequistão (-25%). Nos maiores produtores, China e Índia, a oferta 
deverá crescer 2,2% e 6,1% respectivamente. 

 

Indicador 2020/21 2021/22 2022/23 

Estoque Inicial 22,12 20,61 20,37 

Produção Mundial 24,37 25,44 24,71 

Oferta 46,49 46,05 45,08 

Consumo 25,66 26,14 25,30 

Exportação 10,62 9,63 9,55 

Estoque Final 20,61 20,37 19,78 
    Fonte: ICAC, setembro de 2022. 

    *Dados em milhões de toneladas 

 
 

Os estoques mundiais de algodão são estimados pelo ICAC em 19,78 milhões de 
toneladas para 2022/2023. Apesar da queda das estimativas de consumo, a produção 
inferior ainda proporciona uma redução dos estoques finais comparados a 2021/2022.   
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Safra 2022/2023  
 
 A safra 2022/2023 de algodão começou oficialmente no dia 01 de agosto de 2022. 
Apesar de já estar vigente, as estimativas de produção e consumo global foram bastante 
revisadas, nos últimos meses, pelo ICAC e USDA.  
 

Fortes eventos climáticos nos países produtores de algodão têm reduzido as 
estimativas de produção global para o ano safra 2022/23. A previsão é de que a produção 
total global some 24,71 milhões de toneladas. O volume é 2,8% inferior ao do ciclo 2021/22 
e 1,5 milhão de toneladas a menos que as primeiras estimativas do ICAC para a safra 
2022/23 (jul/22).       

 
Além da seca nos EUA, as inundações no Paquistão foram o destaque dos 

noticiários, durante o mês de agosto. As inundações tiraram a vida de 1.136 pessoas. O 
Ministro das Mudanças Climáticas do Paquistão afirmou que um terço do país estava 
debaixo d'água e as chuvas extremas estavam afetando 33 milhões de pessoas. O 
impacto econômico das enchentes está atualmente estimado em US$ 10 bilhões e 
representa uma perda de 3% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, de acordo com o 
ministro das Finanças do Paquistão, Miftah Ismail. Os danos às culturas agrícolas são 
extensos, com muitos campos completamente submersos de diversas culturas.  

 
As estimativas de produção do Paquistão foram revisadas de 1,88 milhão de 

tonelada para 1,0 milhão de tonelada, pelo ICAC. Com o consumo atualmente estimado 
em 2,2 milhões de toneladas, o país precisará importar cerca de 1,2 milhão de toneladas 
para atender à demanda.    

 
O consumo global de algodão também foi revisado para baixo pelo ICAC, desde o 

início da safra 2022/23. Inicialmente, estimado em estabilidade, a projeção agora é de 
queda de 3,2% com relação à safra passada, voltando a 25,3 milhões de toneladas de 
algodão consumido no mundo. Os altos níveis de inflação, as turbulências no mercado 
com o conflito no leste europeu e a alta volatilidade das cotações seguem sendo os 
principais motivos de um consumo de bens mais conservador, incluindo têxtil e vestuário.  

     
Apesar da queda das estimativas de consumo, a produção ainda é projetada 

inferior a demanda e proporciona uma redução dos estoques finais, no final da safra 
2022/23.  
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7. Principais indicadores  
 
 

O Brasil mantém a quarta colocação no ranking dos maiores produtores mundiais 
para a temporada 2022/23 (ICAC). 
 
 

Ranking País 
Estimativa de Área 

2022/23  
(mil hectares) 

Estimativa de Volume 
2022/23  

(mil toneladas) 

1º China 3.034 5.860 (+2,2%) 

2º Índia 13.000 5.700 (+6,1%) 

3º EUA 2.885 2.736 (-28%) 

4º Brasil 1.640 2.610 (+10,6%) 

5º Paquistão 2.128 1.000 (-21%) 

6º Australia 612 1.138 (-10%) 
      Fonte: ICAC – setembro/2022 

 
 

 
O Brasil também continua na segunda colocação no ranking dos principais países 
exportadores para a temporada 2022/23 (ICAC). 

 
 

Ranking País 
Estimativa de Exportação 

2022/23 (mil toneladas) 

1º EUA 2.450 
2º Brasil 1.964 

3º Zona Africana CFA 1.340 

4º Austrália 1.174 

5º Índia 678 
    Fonte: ICAC – setembro/2022 *Zona Africana CFA é um bloco  

                    econômico de 14 países africanos que exportam algodão em conjunto. 
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