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Brasília/DF, 11 de outubro de 2022. 

 
Relatório de Safra 
Principais indicadores do algodão brasileiro  
 

1. Algodão/Brasil | Safra 2021/22 
 

Após a finalização da colheita na maioria dos estados produtores, o processo de 
beneficiamento (separação do caroço e da fibra) e a análise da qualidade do algodão (HVI) 
avança no Brasil. A estimativa nacional é de que 55% da produção já foi tanto beneficiada, 
como analisada a qualidade, estando pronta para ser entregue aos compradores da pluma 
brasileira.  
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Fonte: Abrapa e associações estaduais, 06 de outubro de 2022.  

 
Os problemas climáticos atingiram de forma diferenciada as regiões produtoras 

brasileiras de algodão na safra 2021/22 e reduziram as estimativas de produção da safra 
2021/22 para 2,5 milhões de toneladas. As previsões foram atualizadas pela Associação 
Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa) e divulgados em setembro 2022. A 
projeção inicial era de 2,8 milhões de toneladas para a safra 2021/2022. Apesar da 
revisão, o volume de pluma colheita 2021/2022 é maior do que as 2,36 milhões 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 11,4% 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, 06 de outubro de 2022.  

 
 
Em outubro de 2022, a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa) 

divulgou as primeiras estimativas para a safra 2022/23 de algodão no Brasil. De acordo 
com a publicação, a área plantada de algodão deverá subir 9,3%, e é estimada em 1,78 
milhões de hectares. A produção é projetada em 3,1 milhões de toneladas, uma variação 
de 27% ante os atuais 2,5 milhões de toneladas. A Associação Nacional dos Exportadores 
de Algodão (Anea) também possui estimativas para a nova safra, projetando-a em 2,9 
milhões de toneladas e a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) coloca em 
2,93 milhões de toneladas a projeção para a nova safra. 

 
As principais regiões produtoras de algodão no Brasil estão no período de 

entressafra no campo, e passam por um momento denominado de vazio sanitário 
definidos por instituições de defesa vegetal estaduais.  Durante 60 dias, ficam proibidas 
plantas vivas nas lavouras para evitar a propagação de pragas e doenças para a nova 
safra. 
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3. Exportação do algodão brasileiro em setembro de 2022 
 
 

 
Fonte: ComexStat – ME, outubro de 2022. 

 

 

  No mês de setembro de 2022, os maiores importadores do algodão 
brasileiro foram China, Bangladesh e Turquia. A China foi o destaque do mês 
com participação de 44% embarcado. Ao total vinte países importaram a fibra 
brasileira e apenas oito reduziram as compras em comparação ao mesmo mês de 
2021. A maior redução foi registrada pelo Vietnã (-17 mil toneladas). 

 
          Fonte: ComexStat – ME, outubro de 2022. 

 
 
 

 

 O Brasil exportou 184,5 mil 
toneladas em setembro de 2022, 
totalizando uma receita de US$ 
375,9 milhões. O volume foi 
31,6% superior ao registrado no 
mesmo mês de 2021, e a receita 
58,1% maior em dólares recebidos 
do mercado externo. Setembro é o 
segundo mês do calendário de 
exportação 22/23. 
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4. Exportação acumulada no ano safra (ago/2022 a setembro/2022) 
 

 
Fonte: ComexStat – ME, outubro de 2022 

 

  

 

 No acumulado de agosto a setembro de 2022, a China foi o principal destino 
das exportações brasileiras (99,7 mil toneladas) e representou 40% das 
exportações acumuladas, dobrando a participação nesse início de ano comercial. 
Bangladesh, Turquia e Paquistão seguem a lista dos principais destinos.  O Vietnã é 
o destaque negativo reduzindo as importações da fibra brasileira em 24,8 mil 
toneladas no acumulado agosto e setembro de 2022. 

 
              Fonte: ComexStat – ME, outubro de 2022. 

  

 
 
O Brasil exportou 247,3 mil 
toneladas no acumulado de 
agosto 2022 a setembro de 
2022, totalizando uma receita 
de US$ 500,1 milhões. O 
volume embarcado foi 29,5% 
superior ao registrado no 
mesmo período de 2021. 
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5. Exportações mensais e acumuladas do algodão brasileiro  
 

 
                   Fonte: ComexStat – ME, outubro de 2022 
 

  

  

       
   Fonte: ComexStat – ME, outubro de 2022. 
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• O superávit da balança comercial do algodão brasileiro foi de US$ 499,1 
milhões, no acumulado de agosto a setembro de 2022, valor 53,4% superior 
ao mesmo período em 2021. O preço médio da pluma embarcada foi 18,4% maior 
e o volume 29,5% superior.  

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

 

• O volume de importação reduziu 58,5% no período e somou 161 toneladas. Estas  
equivaleram a 968 mil doláres de aquisições internacionais.  

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

  

2020/21 (US$)

(ago/20 a set/20)

2021/22 (US$)

(ago/21 a set/21)

2022/23 (US$)

(ago/22 a set/22)

Exportação 383.764.493 326.275.141 500.105.836

Importação 2.496.767 931.538 967.949

Saldo da Balança Comercial 381.267.726 325.343.603 499.137.887

2020/21 (ton)

(ago/20 a set/20)

2021/22 (ton)

(ago/21 a set/21)

2022/23 (ton)

(ago/22 a set/22)

Exportação 267.167 191.010 247.300

Importação 1.316 388 161

Saldo da Balança Comercial 265.850 190.622 247.139
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6. Preços do algodão  

 Em setembro de 2022, o indicador Cepea/Esalq acumulou queda de 17,3%, e 
encerrou o mês cotado a 108 cents de dólar/libra-peso. Em NY, o contrato com 
vencimento em dezembro de 2022 encerrou o mês cotado em 85,3 cents de dólar/ 
libra-peso, queda de 21%. O contrato dez/23, referência para a nova safra brasileira 
(que começa a ser plantada em nov/22), registrou uma queda mais conservadora no 
mês (11%) fechando o período negociado a 74,85 cents de dólar/libra-peso. 

 
Fonte: Cepea e ICE Futures, outubro de 2022. 

 
 

• O movimento de queda mais conservadora nos preços domésticos do que nos índices 
internacionais aumentaram o spread entre o indicador Cepea e os preços em NY (ICE) 
acima do patamar médio para o mês. Na média do mês, o spread ficou em 2.544 pontos.  
 
 

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

 
De acordo com o balanço de oferta e demanda da temporada 2022/23 e publicado 
no relatório do ICAC, em 03 de outubro de 2022, as perspectivas são: 
 

o Consumo global projetado em 25,3 milhões de toneladas, queda de 
3,2% em relação à safra passada. No mês de outubro não houve revisão 
nas estimativas. Esse é o primeiro mês que as projeções não foram 
alteradas para baixo desde o início da safra, com temor de uma recessão 
econômica global.  
 

o Produção global estimada em 24,98 milhões de toneladas, queda de 
1,8% em relação a 2021/2022. Apesar do crescimento de área, problemas 
climáticos devem reduzir a oferta total. As principais quedas são projetadas 
nos EUA (-21%), 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 24,98 

Oferta 46,49 46,05 45,35 

Consumo 25,66 26,14 25,30 

Exportação 10,62 9,63 9,55 

Estoque Final 20,61 20,37 20,06 
    Fonte: ICAC, outubro de 2022. 

    *Dados em milhões de toneladas 

 
 

Os estoques mundiais de algodão são estimados pelo ICAC em 20,06 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 queda na produção, no consumo e a alta volatilidade dos preços tem sido a 
realidade da safra 2022/2023 de algodão que começou oficialmente a partir de 01 de 
agosto de 2022.  
 

A previsão é de que a produção total global some 24,98 milhões de toneladas. O 
volume é 1,8% 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). A produção americana, 
atingida pela seca no Texas no início da safra, foi também afetada em outubro no final da 
safra com chuvas intensas no segundo maior estado produtor do país, a Georgia. O 
furação Ian enfraqueceu para tempestade de categoria 1, mas foi o suficiente para causar 
estragos na costa leste americana e chuvas fortes adentrassem o país para as áreas de 
cultivo do algodão até o oeste de Augusta, Geórgia e Knoxville, Tennessee. Chuvas no 
final da safra com capulhos abertos não são bem-vindas pelo cultivo do algodão devido 
aos danos, principalmente, na qualidade da pluma. No Paquistão, as inundações 
começaram a baixar e começa a ficar mais claro os danos a produção de algodão no país. 
Até então, o ICAC projeta uma queda de 21% na produção paquistanesa.  

 
Além das preocupações com a produção, a volatilidade dos preços do algodão está 

mais intensa. Essa volatilidade tem sido atribuída às preocupações dos investidores sobre 
a condição atual de incerteza macroeconômica em todo o mundo. O Federal Reserve 
Bank dos Estados Unidos elevou as taxas de juros pela terceira vez consecutiva este ano, 
aumentando a taxa em mais 0,75 pontos percentuais. A decisão foi alimentada por uma 
taxa de inflação alta no país que atingiu 8,3% em agosto. O perigo é que o Federal 
Reserve seja muito agressivo com o aumento da taxa de fundos federais e supere a 
tentativa de desacelerar a inflação, o que pode levar a uma severa recessão econômica e 
um impacto ao consumo final têxtil, e por consequência de algodão.  

     
Apesar das atuais estimativas de queda de consumo global, a produção ainda é 

projetada inferior a demanda e proporciona uma redução dos estoques finais, no final da 
safra 2022/23. Embora a volatilidade dos preços fosse inevitável esse ano, o déficit de 
produção atualmente projetado deveria sustentar as quedas dos preços a níveis acima do 
observado em outubro.  
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8. 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 3.188 3.011 (-21%) 

4º Brasil 1.640 2.610 (+10,6%) 

5º Paquistão 2.128 1.000 (-21%) 

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