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No mercado internacional de pluma de algodão, a 

dinâmica observada ao longo de janeiro e fevereiro se 

manteve no início de março, ou seja, a indústria têxtil 

continuou apontando para um crescimento do consumo 

em relação ao ano anterior, as exportações norte-

americanas continuaram firmes e os especuladores 

mantiveram sua posição líquida de compras na Bolsa de 

Nova York. Com isso, os preços permaneceram em alta, 

chegando a alcançar, na primeira semana de março, o 

nível mais elevado desde maio de 2012. O preço médio 

dos contratos de fechamento próximo negociados na 

ICE Futures US entre os dias 4 e 8 de março ficou em 

86,09 centavos de dólar por libra-peso: alta de 4,8% em 

relação à média da semana anterior. 
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Mercado Externo

O mês de março foi marcado pela volatilidade dos 

preços da pluma no mercado internacional. Na Bolsa 

de Nova York, os contratos de primeiro vencimento 

sofreram tanto altas quanto quedas semanais 

signifi cativas. O preço médio mensal fi cou em 87,91 

centavos de dólar por libra-peso: elevação de 7,5% 

em relação ao preço médio em fevereiro.

Também pode ter contribuído para essa alta dos preços 

a revisão para cima que o Departamento de Agricultura 

dos EUA (Usda) fez para as exportações mundiais na 

safra 2012/2013. No início de fevereiro, o órgão norte-

americano havia estimado que seriam exportadas em 

todo o mundo 8,8 milhões de toneladas. Já no relatório 

publicado em 7 de março a previsão passou para 9,13 

milhões de toneladas: aumento de 3,69%. 

Na segunda semana de março, os contratos com 

fechamento em maio subiram ainda mais: 3,6% em 

relação à semana anterior, sendo negociados a 89,20 

centavos de dólar por libra-peso na média entre os 

dias 11 e 15 de março. Pela primeira vez em 11 meses, 

a cotação rompeu a casa de 90 centavos de dólar por 

libra-peso, atingindo 92,50 centavos no dia 15/03.

Contudo, o comportamento dos preços se inverteu na 

terceira semana de março. Entre os dias 18 e 22, os 

contratos de algodão operaram em baixa em Nova York, 

interrompendo a mais longa alta do produto em dois 

anos. A queda no preço dos contratos de fechamento 

próximo (maio) foi de 3,9% entre segunda e sexta-feira 

daquela semana, quando a cotação fechou em 87,29 

centavos de dólar por libra-peso (maior queda semanal 

em nove meses). 
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Os anúncios dos governos chinês e indiano sobre 

a venda de parte de seus estoques de fibra a partir 

de abril foram o principal motivo da desvalorização 

naquela semana. Ambos os governos divulgaram a 

medida para aliviar a pressão que a elevação dos preços 

internos vem exercendo sobre a indústria têxtil local. Na 

China, onde a política de formação de estoques públicos 

tem sido mais forte, o preço da pluma no mercado 

interno está em torno de 50% acima do praticado no 

mercado internacional. Apesar de garantir bons níveis 

de remuneração para os produtores locais, a política 

tem levado à importação de pluma, fios e tecidos de 

algodão, conforme registrado nos relatórios anteriores.

As notícias sobre a disponibilização de parte dos 

estoques dos dois maiores produtores e consumidores 

de algodão do mundo levaram os fundos a liquidar suas 

posições compradas e vendedores a abrir posições de 

venda no mercado de futuros, o que acelerou a queda 

das cotações na ICE Futures US ao longo da penúltima 

semana de março. 

Havia também especulações de que, com a recente alta 

dos preços da pluma, a área plantada de algodão nos 

EUA não recuasse tanto quanto o previsto mais cedo no 

ano e, portanto, que a oferta na safra 2013/2014 seria 

maior do que a noticiada nos últimos meses. Assim, o 

mercado internacional iniciou a última semana de março 

em leve queda: menos 0,8% no dia 25/03 para contratos 

com fechamento em maio (86,59 centavos de dólar por 

libra-peso). 

Todavia, novos anúncios do governo chinês, dessa 

vez informando que apesar dos leilões de abril o país 

continuará formando estoques em 2013 e que novas 

cotas de importação serão emitidas para as fiações que 

compram algodão das reservas estatais, reaqueceram 

a cotação da pluma na Bolsa de Nova York na terça e 

na quarta-feira (26 e 27/03), que fecharam em alta de 

1,67% e 0,56%, respectivamente. 

Na quinta-feira (28/03), último dia de negociações 

devido ao feriado de Páscoa, o mercado operava sob 

as expectativas acerca da divulgação do relatório do 

Usda Prospective Planting, contendo as novas projeções 

de área plantada em 2013 nos EUA. De acordo com 

o departamento, deverão ser plantados em todo o 

país cerca de 4,057 milhões de hectares de algodão, o 

que significará uma redução de 18,6% ante os 4,983 

milhões de hectares plantados na safra 2012/2013. 

Conforme o mercado previa, a nova projeção foi 

levemente superior às expectativas anteriormente 

divulgadas pelo governo norte-americano, o que 

contribuiu para que o preço do contrato com 

vencimento próximo fechasse praticamente 

inalterado no dia, a 88,46 centavos de dólar por 

libra-peso (-0,08%). 

Dessa forma, o mês de março se caracterizou pela 

alta volatilidade do preço da fibra de algodão no 

mercado internacional. Nos 15 primeiros dias do mês, 

os contratos de primeiro vencimento na ICE Futures 

US acumularam uma alta de 9,5%, mas na quinzena 

seguinte o preço recuou 4,4%. No mês, a cotação teve 

alta de 5,7%, saindo de 83,68 em 01/03 para 88,46 

centavos de dólar por libra-peso no dia 28/03. A média 

ficou em 87,91 centavos de dólar por libra-peso: 7,5% 

superior à média de fevereiro.

O anúncio da realização de leilões para a venda de 

pluma em estoque na China e na Índia estimulou 

a movimentação de especuladores e agentes do 

mercado na ICE Futures US. Os resultados dos 

leilões e o avanço do plantio no Hemisfério Norte 

darão a tônica do mercado em abril.
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Com o passar dos meses, os sinais da oferta e da 

demanda para 2013 têm ficado mais claros e os 

analistas ajustam suas estimativas para a safra 

2012/2013 e suas previsões para a safra 2013/2014. 

A tabela a seguir mostra uma comparação entre os 

relatórios do Icac de 1º de março e de 1º de abril. 

Com a safra 2011/2012 encerrada há oito meses, as 

principais alterações para esta safra estão relacionadas 

ao fluxo de algodão que ainda permanece em estoque, 

como pode ser observado no aumento de 0,6% nas 

estimativas das exportações mundiais do quarto e 

último levantamento publicado no primeiro dia de 

abril em relação ao do início de março. O crescimento 

das importações em países do Sudeste Asiático, que 

passaram a destinar volumes crescentes de fios e 

tecidos de algodão para o mercado chinês nos últimos 

meses, conforme explicado no relatório de janeiro, foi a 

principal causa desse ajuste. 

Novamente, os movimentos especulativos e as dúvidas 

que cercam a regulação dos estoques chineses deram 

a tônica do mercado. Por hora, a demanda imediata 

das fiações tem pressionado os estoques de pluma nos 

demais países e sustentado o fluxo de exportações e 

importações, mas os leilões que deverão ser promovidos 

em abril poderão estimular produtores, comerciantes e 

traders a ampliar suas posições vendidas, pressionando 

os preços da pluma para baixo apesar dos seguidos 

pronunciamentos do governo chinês dando conta de 

que os preços na China se manterão acima das cotações 

no mercado internacional e, portanto, os leilões não 

depreciarão os preços internacionais. Para evitar o 

problema ocorrido em janeiro, quando a indústria têxtil 

do país reclamou da qualidade da fibra então leiloada, 

o governo de Pequim planeja disponibilizar uma fibra 

de melhor qualidade em abril, o que poderá reduzir a 

pressão de baixa no preço. 

Revisão das projeções de oferta e demanda mundial 

de pluma:

- 2012/2013: Paquistão puxa um leve aumento do 

consumo mundial; importações chinesas crescem 

em função da retenção dos estoques estatais e dos 

altos preços internos; queda na produção brasileira 

reduz oferta mundial.

*Variação nos volumes estimados e projetados entre os relatórios 
Cotton this Month de 01/03 e de 01/04 

(e) estimativa – (p) projeção
Fonte: Icac

Tabela 1. Revisão da oferta e da demanda mundial 
de algodão em pluma – milhões de toneladas

 2011/2012 (e) Variação 
mensal* 2012/2013(p) Variação 

mensal* 2013/2014(p) Variação 
mensal*

Estoques iniciais 9,58 -0,21% 14,08 0,21% 16,69 -1,82%

Produção 27,44 0,01% 26,01 -0,95% 23,47 4,03%

Consumo 22,78 0,01% 23,41 0,43% 23,71 -0,34%

Exportações 9,99 0,60% 8,74 5,30% 8,13 2,52%

Estoques fi nais 14,08 0,22% 16,69 -1,82% 16,44 4,25%

- 2013/2014: leve redução nas projeções para o 

consumo; aumento de cerca de 15% na produção 

chinesa em função da manutenção da política de 

preços do governo; revisão para cima no nível dos 

estoques fi nais.
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Gráfi co 1. Preço internacional do algodão, 
janeiro a março de 2012 e 2013

Fonte: ICE Futures US

2013 (ICE Futures US, primeiro vencimento)2012
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As exportações também foram responsáveis pelo 

maior reajuste nas previsões para a safra 2012/2013 

(5,3%). EUA, Brasil e Austrália devem exportar mais do 

que o estimado em fevereiro, suprindo o aumento das 

importações da China, do restante do Leste Asiático 

e da Turquia. As projeções para os embarques desses 

três países foram elevadas em 4,5%, 13,3% e 20,9% 

respectivamente. Para o Brasil, isso signifi ca a exportação 

de cerca de 100 mil toneladas a mais do que as 750 mil 

previstas em fevereiro. Vale lembrar que, enquanto os 

EUA têm embarcado o algodão da safra 2012/2013 desde 

o fi m do ano passado, no Brasil a maior parte desta safra 

será colhida apenas a partir de maio. 

Por sinal, a revisão para baixo na produção brasileira 

desta safra é justamente a principal causa da redução em 

0,95% da produção mundial em 2012/2013. No relatório 

emitido em 26 de fevereiro, o Icac havia projetado um 

volume de produção de 1,44 milhão de toneladas no 

Brasil, ao passo que no documento de 26 de março 

a projeção foi de 1,30 milhão de toneladas. Como o 

consumo deverá aumentar apenas 0,39% comparado ao 

projetado anteriormente, os estoques fi nais deverão ser 

1,77% inferior ao que se imaginava em fevereiro. 

Por fi m, o início do plantio da safra 2013/2014 nos países 

do Hemisfério Norte levou, sobretudo, à nova projeção 

para a oferta de pluma nesta safra. A elevação de mais 

de 4% na projeção para a produção mundial, como se 

observa na tabela anterior, deve-se, em especial, a um 

aumento de 14,6% na projeção para a produção chinesa. 

Aparentemente, a manutenção da política de estocagem 

a altos preços está fazendo com que a substituição das 

lavouras de algodão por grãos seja menor do que se 

especulava anteriormente. 

Com a elevação das cotações, a redução na área 

plantada na safra 2013/2014 na China e nos EUA 

deverá ser menor do que se previa em fevereiro.

É importante destacar que o relatório do Icac não traz 

mudanças na área plantada nos EUA, embora o USDA tenha 

comunicado, no dia 28/03, suas novas projeções de plantio 

para o ano de 2013, segundo as quais as lavouras de 

algodão nos EUA deverão ocupar 4,057 milhões de hectares 

e não os 3,650 milhões previstos em fevereiro. Caso a 

produtividade média fi que nos 885 quilos por hectare que 

se espera, esta diferença de 407 mil hectares para cima 

implicará em um volume de produção de cerca de 360 mil 

toneladas superior ao que se previa anteriormente. 

Portanto, as próximas projeções de produção para 

2013/2014 deverão experimentar alguma elevação em 

função da área plantada. A partir daí, a oferta de pluma 

dependerá do desenvolvimento das lavouras nos países 

do Norte e, posteriormente, das decisões de plantio no 

Hemisfério Sul.  

Exportações 
brasileiras
Em março, a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) 

divulgou os dados de comércio exterior de fevereiro. As 

exportações de algodão brasileiro em fevereiro recuaram 

27%, refl etindo o período de entressafra. Em janeiro, o 

Brasil exportou 64,9 mil toneladas de pluma e em fevereiro 

47,4 mil toneladas. Comparado ao mês de fevereiro de 

2012, quando o Brasil exportou 57,9 mil toneladas, houve 

queda de 18% no volume embarcado. Mato Grosso 

participou com 65% das exportações e a Bahia com 20%.

As exportações totalizaram US$ 93,7 milhões no período, 

quantia 27% menor que os US$ 129,7 milhões registrados 

em janeiro e 18,9% inferior aos US$ 129,7 milhões 

faturados no mesmo mês de 2012. O preço médio do 

algodão cedeu a US$ 1.979,30 por tonelada ante US$ 

1.997,70 por tonelada em janeiro e US$ 1.997,80 por 

tonelada em fevereiro do ano passado.
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Nota: inclui as vendas realizadas por produtores e comerciantes
(a) Número de contratos confi rmados

(b) Toneladas
Fonte: Sinap

Tabela 2. Vendas de pluma confi rmadas na BBM
– fevereiro e março de 2013

No mês de março, a Conab apurou que a comercialização 

para o produtor permaneceu mais vantajosa no mercado 

interno assim como a compra pela indústria, quando 

comparada às importações. Na esperança de que os 

preços recuem nos próximos meses, algumas indústrias 

mostraram interesse com base no Indicador Cepea/

Esalq em contratos antecipados. As cotações da pluma 

seguiram em alta devido à demanda fi rme das indústrias 

(necessidades imediatas) e à baixa disponibilidade para 

pronta entrega. As indústrias demandaram pluma de 

qualidade superior, o que fez com que elas aceitassem os 

valores pedidos pelos produtores.

Os negócios confirmados na Bolsa Brasileira de 

Mercadorias (BBM) e registrados no Sistema de 

Informações de Negócios com Algodão em Pluma 

(Sinap) demonstram claramente como o mercado 

interno se aqueceu em março. Em uma comparação com 

fevereiro, que já havia sido um mês mais movimentado 

que janeiro, nota-se que o número total de contratos 

confirmados e o volume negociado nesses contratos 

foram, respectivamente, 12,8% e 41,9% superiores aos 

registrados no mês anterior. Houve um aumento, em 

especial dos negócios firmados internamente, o que 

reflete o momento desfavorável tanto das exportações 

quanto das importações em função das respectivas 

paridades de preço. 

Com o resultado dessa dinâmica, o indicador Cepea/

Esalq não teve sequer uma queda diária ao longo de 

março. Na primeira semana do mês, entre os dias 04 e 

08/03, o indicador para pagamento em oito dias teve 

alta de 2,8%, fechando a semana com a média de R$ 

1,95 por libra-peso (lp). Na semana seguinte, entre os 

dias 11 e 15/03, o preço saiu de R$ 1,98/lp e chegou a 

R$ 2,04/lp: alta de 2,9%, com média de R$ 2,01/lp. 

Um comportamento semelhante foi observado nas duas 

últimas semanas do mês. Entre os dias 18 e 22/03, o 

indicador teve alta de 3,1% e chegou à média semanal 

de R$ 2,08/lp. Já na última semana, que foi mais curta 

devido ao feriado de Páscoa, a alta foi ligeiramente 

menor: 2,5%. No dia 28/03, o indicador Cepea/Esalq 

para pagamento em oito dias fechou o mês em R$ 2,16/

lp, acumulando uma alta mensal de 13,3%.

Tipos de 
contrato

Fevereiro Março Variação mensal

Número(a) Volume(b) Número(a) Volume(b) Número(a) Volume(b)

Mercado 
interno 190 58.573 216 94.083 13,7% 60,6%

Exportação 29 20.218 31 18.506 6,9% -8,5%

Exportação 
com opção 

para 
mercado 
interno

7 1.712 8 1.655 14,3% -3,3%

Total 226 80.503 255 114.244 12,8% 41,9%

No mercado interno, o mês de março foi uma 

continuidade do observado nos meses de janeiro 

e fevereiro: preferência das indústrias pela compra 

interna e demanda fi rme. O indicador Cepea/Esalq 

para pagamento em oito dias acumulou alta de 13,3% 

no mês. A valorização no ano chegou a 37,4%.
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Gráfi co 2. Preço do algodão no mercado interno, 
janeiro a março de 2012 e 2013

Fonte: Cepea/Esalq
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Fonte: Conab, Levantamento da Safra 2012/2013, março 2013

Tabela 3. Comparativo entre as safras 2011/2012 e 2012/2013 
– algodão em pluma

Dessa forma, o descolamento entre os preços no 

mercado interno e externo, que vinha ocorrendo 

gradativamente desde dezembro de 2012, se 

intensificou em março, beneficiando os produtores 

que ainda detinham estoques de safras anteriores e 

compensando, em parte, os baixos preços recebidos 

desde meados de 2011.

Por outro lado, o atual contexto tem levado a indústria 

têxtil nacional a pressionar o governo para que seja 

facilitada a entrada de algodão estrangeiro no país. No 

dia 27 de março, a Associação Brasileira da Indústria 

Têxtil (Abit) apresentou na Câmara Setorial do Algodão, 

vinculada ao Ministério da Agricultura, uma proposta 

de isenção por dois meses da tarifa de importação de 

algodão, que atualmente é de 10% sobre o valor de 

compra do produto.

Oferta interna

A projeção para a área plantada passou de 976,6 

para 967,7 mil hectares: recuo de 0,9%. Com a nova 

expectativa, a redução na área plantada em relação à 

safra 2011/2012 passa a ser de 30,6%.  

De acordo com a Conab, o clima favorável durante 

as diversas fases do desenvolvimento vegetativo 

da lavoura de algodão tem compensado, em parte, 

o quadro de diminuição da área. Ainda assim, a 

produtividade média também foi revista para baixo. A 

nova projeção é que sejam colhidos, em média, 1.446 

quilos de algodão em pluma por hectare, volume 0,75% 

inferior ao projetado em fevereiro. Contudo, a nova 

estimativa ainda é 7,35% superior à produtividade 

média indicada na safra 2011/2012 (1.347 kg/ha).

O resultado dessas reduções de área e produtividade é 

uma retração de 1,61% na projeção para a produção 

nacional de pluma de algodão na safra 2012/2013, que 

passa de 1.422,7 toneladas em fevereiro para 1.399,8 

toneladas em março. Caso a nova expectativa se 

confirme, a produção na atual safra será 25,4% menor 

em relação à registrada em 2011/2012. 

Alguns agentes do mercado acreditam que a produção 

brasileira será ainda menor do que a calculada pela 

Conab. A própria Abrapa comunicou que espera uma 

redução de 1,4 para 1,2 milhão de toneladas em função 

dos ataques da Helicoverpa zea.

O sexto levantamento da safra de grãos 2012/2013, 

divulgado pela Conab em março, revisou para baixo 

as projeções para a área plantada, produtividade e 

produção nacional. Contribuíram para a expectativa 

de queda no desempenho: (a) o atraso no plantio, em 

especial do algodão safrinha, em função das fortes 

chuvas e (b) a incidência acima do esperado de algumas 

pragas e doenças, em especial a lagarta-da-espiga 

(Helicoverpa zea), que migrou das lavouras de milho 

para as de soja e algodão.

O sexto levantamento de safra da Conab aponta 

que a área plantada e o volume de produção em 

2012/2013 serão ainda menores do que se projetava 

anteriormente. A área semeada foi revisada 

para 967,7 mil hectares, enquanto a produção é 

projetada em 1.399,8 mil toneladas de pluma.

Região
Área (mil ha) Produtividade (Kg/ha) Produção (mil t)

2011/12 2012/13 Var.% 2011/12 2012/13 Var.% 2011/12 2012/13 Var.%

Norte-
Nordeste 467,9 313,3 -33,0% 1.176 1.448 23,1% 550,1 453,6 -17,5%

Centro-Sul 925,5 654,4 -29,3% 1.434 1.446 0,8% 1.327,20 946,2 -28,7%

Brasil 1.393,40 967,7 -30,6% 1.347 1.446 7,3% 1.877,30 1.399,80 -25,4%



pág. 7ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE ALGODÃO

Mercado Interno

INFORMATIVO

Algodão em Números

Insumos o intuito de implementar o plano de supressão da praga 

e adoção de medidas emergenciais para as safras de 

2012/2013 a 2014/2015.

A Abrapa também entregou um documento no dia 

06/03 para o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro 

Filho, com a estimativa dos prejuízos e com um pedido 

de auxílio para a liberação de produtos eficazes no 

combate à praga, pois não existiam no Brasil inseticidas 

específicos para a lagarta registrados para uso na 

cultura do algodão. Assim, no dia 14/03, o Mapa 

autorizou o uso de dois produtos biológicos (Vírus 

VPN HzSNPV e Bacillus Thuringiensis) e três químicos 

(Clorantraniliprole, Clorfenapyr e Indoxacarbe) no 

combate à praga e, no dia 18/03, o Diário Oficial da 

União (DOU) publicou a extensão emergencial do uso 

desses cinco defensivos para o combate à lagarta na 

cultura do algodão.

Além disso, o Comitê Técnico de Assessoramento para 

Agrotóxicos (CTA), formado por representantes dos 

ministérios da Agricultura, Meio Ambiente e Saúde, 

autorizou exclusivamente para a Bahia o pedido de 

registro do Benzoato de Emamectina, princípio ativo 

específico para o combate da larva, pois a situação 

no estado é a mais grave. Segundo especialistas, o 

benzoato tem comprovada eficiência em outros países 

na supressão populacional da lagarta.

Com o desenvolvimento das lavouras em curso, 

produtores de vários estados continuam combatendo a 

lagarta Helicoverpa zea, sobretudo na Bahia, onde os 

níveis de infestação têm sido maiores. De acordo com 

estimativas da Associação de Agricultores e Irrigantes 

da Bahia (AIba), os custos para combater a praga nas 

lavouras de milho, soja e algodão nas safras 2011/2012 e 

2012/2013 já acumulam cerca de R$ 1 bilhão no estado. 

Ainda segundo a AIba, o prejuízo dos produtores em 

todo o Brasil poderá chegar a R$ 2 bilhões nestes dois 

anos. Além da Bahia, outros 11 estados já detectaram a 

presença da lagarta: Maranhão, Piauí, Ceará, Tocantins, 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, 

Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul.

Algumas hipóteses têm sido pesquisadas para a 

disseminação da praga e a Embrapa já iniciou um 

trabalho para identificar que espécie de Helicoverpa 

tem atacado cada cultura. Para Silvana Moraes, 

pesquisadora da Embrapa Cerrados, a não adoção do 

manejo integrado de pragas e condições climáticas 

favoráveis, como a seca intensa na Bahia em dezembro 

de 2012 e fevereiro deste ano, podem ter sido fatores 

relevantes na alta incidência que se observa no estado.

Nesse contexto, o Mapa publicou a Portaria nº 42, de 5 

de março de 2013, declarando a situação do intensivo 

ataque da lagarta em lavouras de algodão e soja na 

safra 2012/2013 como emergência fitossanitária, tendo 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(Mapa) autorizou o uso de dois produtos biológicos 

e três químicos no combate da Helicoverpa zea após 

serem feitos pedidos de auxílio por produtores de 

algodão. Na Bahia, onde a situação é mais alarmante, 

o princípio ativo específi co benzoato de emamectina 

foi liberado no combate à praga.

A alta do preço do diesel tem pressionado os 

custos dos fretes e das operações mecanizadas. 

Além do preço do combustível, as condições 

ruins das rodovias e a entrada em vigor da nova 

Lei do Caminhoneiro também contribuem para o 

encarecimento dos fretes.

Logística
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No mês de janeiro deste ano, após o governo assumir 

que havia uma defasagem de aproximadamente 7% no 

preço da gasolina, a Petrobras anunciou um reajuste no 

preço dos combustíveis. No dia 5 de março, a estatal 

informou um novo reajuste (de 5,4%) no preço de venda 

do diesel nas refinarias e no valor da gasolina (6,6%). 

Em nota, a empresa frisou que o valor do diesel não 

inclui os tributos federais Cide e PIS/Cofins e o tributo 

estadual ICMS e que o reajuste foi definido levando 

em consideração a política da companhia, que busca 

alinhar o preço dos derivados aos valores praticados no 

mercado internacional em uma perspectiva de médio 

e longo prazo. Espera-se que os reajustes diminuam a 

pressão por resultados positivos que a empresa vem 

sofrendo nos últimos anos.

Para a agricultura e tantos outros setores produtivos, no 

entanto, o aumento não é nada favorável. Os produtores 

rurais já enfrentam problemas de custos e logísticos 

para escoar os produtos e o diesel é usado em todas 

as etapas de produção. Para a Confederação Nacional 

da Agricultura (CNA), haverá pressão nos preços dos 

fretes por conta dessa alta e, mesmo excluindo o custo 

do frete, as despesas operacionais no campo devem 

subir 0,5% por conta do reajuste. Já nos cálculos da 

Confederação Nacional do Transporte (CNT), o reajuste 

no diesel resultará em alta de 1,25% no custo do frete 

de cargas transportadas por caminhões no Brasil.

Segundo cálculo da corretora Centrogrãos, os preços 

do frete rodoviário de grãos desde Mato Grosso até 

os portos do Sul e Sudeste estão acima de 300 reais 

por tonelada, o que representa uma máxima histórica. 

Os preços historicamente elevados dos produtos têm 

evitado que as margens de lucro caiam ainda mais.

A Associação dos Transportadores de Carga de Mato 

Grosso calculou que o reajuste deve resultar em um 

aumento entre 2,5% e 3,0% no custo do frete no estado 

e ressaltou que o combustível responde por metade 

das despesas das transportadoras. Deve-se lembrar 

que Mato Grosso o impacto do diesel no custo é maior 

pelo fato de estar mais longe das refinarias e também 

por causa da alíquota interna de 17% do ICMS. Os 

valores atuais dos fretes estão em média 40% acima 

dos registrados em igual período do ano passado, em 

virtude da alta dos custos, principalmente na questão 

trabalhista, após a entrada em vigor da nova Lei do 

Caminhoneiro, que instituiu o descanso obrigatório a 

cada quatro horas de viagem e repouso de 11 horas ao 

fim da jornada.

A tabela a seguir mostra a alta do preço médio do 

diesel ao consumidor, entre janeiro e março, nos nove 

principais estados produtores de algodão do país. 

A maior alta foi observada na Bahia, onde o litro 

do combustível passou de R$ 2,086 para R$ 2,289 

(elevação de 9,7%). Já os estados de Goiás e Maranhão 

tiveram a menor alta: 5,8% em ambos. Na média dos 

nove estados, a alta foi de 7,5%.

Outro problema enfrentado pelos produtores são as 

condições das estradas. Se por um lado as chuvas têm 

propiciado o bom desenvolvimento das lavouras de 

algodão na maioria das regiões produtoras, por outro 

elas têm exposto a fragilidade da malha rodoviária 

brasileira. As estradas esburacadas prejudicam

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)

Tabela 4. Evolução do preço médio do diesel na bomba em estados 
selecionados – janeiro a março de 2013

 Estado Janeiro Fevereiro Março Variação 
Jan-Mar

Bahia 2,086 2,213 2,289 9,7%

Goiás 2,156 2,242 2,282 5,8%

Maranhão 2,103 2,189 2,224 5,8%

Mato Grosso 2,411 2,504 2,572 6,7%

Mato Grosso do Sul 2,298 2,402 2,488 8,3%

Minas Gerais 2,172 2,264 2,333 7,4%

Paraná 2,093 2,175 2,256 7,8%

Piauí 2,142 2,224 2,298 7,3%

São Paulo 2,102 2,198 2,282 8,6%
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tanto a chegada dos insumos quanto o escoamento 

da produção, elevando os custos de produção e de 

distribuição e, portanto, reduzindo as margens dos 

produtores e a competitividade do algodão brasileiro.

Buscando minimizar os impactos da falta de 

manutenção das rodovias, a Associação Baiana de 

Produtores de Algodão (Abapa) deu início à recuperação 

de 96 quilômetros de estradas vicinais na região oeste 

do estado. O objetivo é recuperar vias importantes para 

o escoamento da safra do estado antes que o período 

de colheita se inicie. 

As obras estão sendo executadas em Parceria Público-

Privada firmada entre a associação e a Prefeitura de 

Barreiras e contam com recursos do Instituto Brasileiro 

do Algodão (Iba) e do Fundo para o Desenvolvimento do 

Agronegócio do Algodão (Fundeagro). 

Benefi ciamento
Devido à redução da oferta de pluma em comparação 

com a safra anterior, não há notícias da instalação de 

novas usinas de beneficiamento, ao contrário do que 

se observou em 2011 e 2012. Assim, as atividades 

relacionadas ao beneficiamento de algodão têm se 

restringido à manutenção das máquinas e equipamentos 

das usinas, que devem começar a receber o algodão em 

caroço a partir da segunda quinzena de maio 

– a colheita se inicia antes no Paraná, em São Paulo 

e no sul de Mato Grosso do Sul, mas os volumes são 

ainda pequenos.

Além da manutenção das usinas, os cotonicultores 

de alguns estados, como os de Mato Grosso, estão 

investindo na melhoria da gestão da qualidade nas 

algodoeiras. Nesse sentido, o beneficiamento tem 

sido alvo de ações específicas dentro do Programa 

de Qualidade do Algodão, encabeçado pelo Instituto 

Matogrossense do Algodão (IMAmt), como o trabalho 

realizado por uma equipe do instituto acerca da 

segurança do trabalho e prevenção de incêndios nas 

usinas do estado.
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Após um mês de fevereiro com poucas chuvas, as 

lavouras de algodão da Bahia necessitavam de uma 

maior regularidade nas precipitações em março para 

se desenvolver satisfatoriamente. Contudo, na primeira 

metade do mês as chuvas continuaram caindo de forma 

isolada. Segundo informações da Associação Baiana 

dos Produtores de Algodão (Abapa), apenas na terceira 

semana as condições pluviométricas melhoraram, 

ajudando a recuperar as lavouras. 

O retorno das chuvas também ajudou no combate 

à Helicoverpa zea na segunda metade de março. 

No entanto, a Abapa calcula que o prejuízo para os 

produtores do estado serão grandes. A associação 

estima que os gastos com inseticidas no cultivo da fibra 

pulem de US$ 400,00 para US$ 800,00 por hectare. 

Segundo relatos dos produtores, muitas propriedades 

tiveram que realizar aplicações de defensivos a cada 

cinco dias para controlar a praga, enquanto algumas 

não obtiveram sucesso no controle. Estima-se que a 

produtividade média das áreas afetadas possa cair das 

habituais 250 @/ha para algo entre 200 e 210 @/ha.

Além das chuvas, a liberação do uso de defensivos no 

combate à lagarta deixou os produtores mais otimistas. 

Como a safra ainda está em desenvolvimento, eles 

acreditam que parte do prejuízo poderá ser revertida.   

O diretor da Abapa, João Carlos Jacobsen, frisou que, 

em alguns casos, as plantas ainda estão se recuperando 

e brotando novos capulhos, depois de terem sido 

pulverizadas pelos produtores.

Na região de Matrinchã e Jussara, onde o cultivo de 

algodão ocorre apenas no sistema irrigado, a estimativa 

de semeadura é de 730 hectares. Em Acreúna, Santa 

Helena, Palmeiras e região, o plantio de algodão 

safrinha foi finalizado, enquanto o algodão safra 

floresceu satisfatoriamente. Os índices pluviométricos 

estão favorecendo as culturas recém-semeadas. Com 

relação às pragas, ocorreram problemas com a lagarta-

da-espiga (Helicoverpa zea) e lagarta-da-maçã (Heliothis 

virescens), porém os maiores índices são da lagarta 

falsa-medideira, fato que está exigindo aplicações 

frequentes de defensivos.

A volta das chuvas e a liberação, pelo Mapa, para a 

utilização de defensivos no combate à Helicoverpa 

zea dão alento aos produtores baianos.

As lagartas foram as principais pragas combatidas, 

sobretudo nas áreas com menos chuva. O bicudo 

também preocupou em algumas regiões.

Na opinião de Carlos Bestetti, gerente da Conab, a 

propagação da praga se agravou em razão do efeito 

do clima. “O problema foi devido à seca, que levou a 

um desequilíbrio nas populações das pragas. O retorno 

das chuvas depois de um ano de seca severa acabou 

fazendo com que as lagartas se desenvolvessem todas 

ao mesmo tempo. Normalmente, elas se desenvolvem 

em um período mais longo e os pássaros que se 

alimentam de insetos ajudam no controle”, disse ele.

Bahia

Goiás

Em Rio Verde, Montividiu e Paraúna, a safra iniciou com 

altos índices pluviométricos, o que prejudicou um pouco 

o manejo da cultura e o plantio do algodão safrinha, 

além de a região ter tido problemas com a “mela”.  As 

pragas lagarta-da-maçã e Helicoverpa zea demandaram 

cuidado dos produtores em fevereiro e março, mas 

no geral o controle foi feito sem grandes problemas, 
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A queda de produtividade deve se confirmar caso as 

chuvas não sejam regulares e frequentes em abril.

seguindo as aplicações recomendadas de acordo 

com as amostragens realizadas pelo corpo técnico da 

Associação Goiana dos Produtores de Algodão (Agopa). 

O plantio foi finalizado nesse núcleo e uma área de 

aproximadamente 7.350 hectares foi semeada.

Em Chapadão do Ceú, choveu acima da média estimada 

para a região, fato que prejudicou o final do plantio da 

cultura safrinha, mas favoreceu o desenvolvimento das 

áreas já plantadas. O índice BAS (bicudo/armadilha/

semana) fixou-se em 6,5, o que demandou atenção dos 

produtores. As demais pragas não demonstraram índices 

preocupantes. 

O plantio foi finalizado nesse núcleo e semeou-se uma área 

de 14.650 hectares de algodão. Na região de Itumbiara, o 

algodão safra se desenvolveu bem, apesar da ocorrência de 

alguns surtos de lagarta-da-maçã, lagarta falsa-medideira 

e lagarta-da-espiga. Nessa região, o plantio da segunda 

safra se estendeu em março.

Na região de Ipameri e Cristalina, as poucas chuvas 

caracterizaram o mês e a previsão é de duas semanas a 

mais no ciclo do algodão devido à seca no início do seu 

desenvolvimento. O algodão chegou ao fim de março 

com aproximadamente 120 dias de plantio e tendo 

sofrido alguns surtos da lagarta-da-maçã e lagarta-da-

espiga. Com o plantio finalizado nesse núcleo, a área 

semeada foi de 11.305 hectares. 

Já na região de Mineiros e Perolândia, o bicudo 

preocupou produtores e técnicos da Agopa, pois há 

um aumento populacional visível em relação às safras 

anteriores. As demais pragas ainda não preocupam os 

cotonicultores da região. As chuvas continuaram caindo 

com frequência no final do mês, o que é positivo para 

as propriedades que optaram pela safrinha (90% do 

sistema adotado pelos cotonicultores da região). O 

plantio foi finalizado nesse núcleo e uma área de 6.600 

hectares foi semeada.

No fim de março, as lavouras do Maranhão tinham entre 

70 e 110 DAE (Dias após Emergência) e apresentavam 

um bom desenvolvimento vegetativo se considerados os 

veranicos enfrentados nesse período. A recuperação veio 

em função, sobretudo, dos bons índices pluviométricos 

registrados ao longo do mês, quando as chuvas foram 

mais regulares. Ainda assim, a Conab espera uma 

produtividade 5,6% inferior à registrada na safra 

2011/2012, o que resultaria em 1.463 quilos de pluma 

por hectare. No entanto, segundo técnicos da região, 

boas chuvas ao longo de abril e duas boas chuvas em 

maio poderão elevar a produtividade. 

Por enquanto, a ocorrência de pragas está em níveis 

considerados normais, sendo que a Helicoverpa zea não 

causou os transtornos observados em outros estados. 

Segundo informações da Associação Maranhense dos 

Produtores de Algodão (Amapa), os cultivares Bt têm 

sido eficientes no controle de lagartas. Enquanto as 

áreas com tecnologia WideStrike (WS) precisaram 

de apenas uma aplicação, algumas com variedades 

convencionais necessitaram de sete a oito aplicações.

Estima-se que tenham sido plantados 16,7 mil hectares 

no estado, área que é cerca de 10% inferior à semeada  

na safra anterior. Caso a produtividade fique no patamar 

apontado pela Conab, a produção de pluma no estado 

será de 24,4 mil toneladas, 15,3% inferior a 2011/2012.

Algodão nos estados

Maranhão



pág. 12ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE ALGODÃO

INFORMATIVO

Algodão em Números

As boas chuvas beneficiaram o algodão safrinha, que 

em grande parte foi plantado com algum atraso.

Em Mato Grosso, as chuvas também foram constantes ao 

longo do mês de março em boa parte do estado. Nas áreas 

onde caíram com maior intensidade e frequência, como 

em algumas partes dos núcleos noroeste e norte, os tratos 

culturais das lavouras e o controle de pragas ficou um 

pouco prejudicado. Nessas áreas em especial, as pragas 

mais observadas foram as lagartas e a mosca-branca, que 

deram trabalho aos produtores. 

Segundo os informativos do Programa Fitossanitário do 

Algodão em Mato Grosso do Sul, da Associação Sul-

Matogrossense dos Produtores de Algodão (Ampasul), 

a maioria das regiões do estado apresentou condições 

semelhantes às observadas nos demais estados do Centro-

Oeste, ou seja, altos níveis de umidade proporcionando 

o bom desenvolvimento vegetativo das lavouras, mas 

beneficiando o aparecimento de algumas pragas e doenças 

e dificultando as operações de pulverização.  

Na região de Chapadão do Sul, por exemplo, as fortes 

chuvas ao longo de todo o mês de março dificultaram o 

controle de doenças fúngicas, em especial a ramulária, o 

que foi intensificado pela alta densidade de plantio que 

caracteriza as lavouras da região. Devido à ocorrência 

também do mofo branco, para o qual não há produtos 

registrados no Mapa para o tratamento do algodoeiro, e 

dos riscos apresentados pela lagarta-da-espiga em todo 

o Brasil, a Ampasul, a Fundação Chapadão e a Embrapa 

fortaleceram as ações de Manejo Integrado de Pragas no 

estado, ofertando cursos específicos sobre a temática.

Além das atividades usuais de tratos culturais, os 

cotonicultores de Mato Grosso têm participado de 

programas e projetos relacionados à qualidade da fibra 

e à gestão dos empreendimentos rurais. Nesse contexto, 

ocorreu no dia 22 de março, em Cuiabá, o workshop 

Qualidade do Algodão de Mato Grosso. Organizado 

pela Ampa e pelo IMAmt, o encontro foi uma ação de 

sensibilização do Programa de Qualidade do Algodão 

de Mato Grosso. No mesmo dia, teve início o Programa 

de Desenvolvimento do Agronegócio, que consiste de 

cursos de gestão oferecidos a proprietários e gestores de 

empreendimentos rurais produtores de algodão.  

Algodão nos estados

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Contudo, as chuvas também serviram para tranquilizar os 

produtores que tiveram o plantio das lavouras de segunda 

safra adiado pelos entraves que as fortes chuvas de janeiro e 

fevereiro causaram à colheita da soja. Como cerca de 70% dos 

452 mil hectares plantados no estado são algodão safrinha, 

essa é a situação de grande parte das lavouras no estado. 

Segundo informações da Associação Matogrossense dos 

Produtores do Algodão (Ampa), dos cerca de 310 mil hectares 

de algodão plantados na segunda safra, aproximadamente 

10% foram plantados no sistema adensado. 

Na região sul, onde a colheita da soja mais se atrasou, a 

ocorrência de seguidos dias ensolarados com pancadas 

de chuva localizadas permitiu um bom avanço na 

colheita do grão ao mesmo tempo em que propiciou o 

bom desenvolvimento das lavouras de algodão. Situação 

semelhante foi observada nas regiões norte, leste e 

central, onde as lavouras se desenvolveram bem e o 

clima estável permitiu o bom trabalho das aplicações, 

em especial contra o ataque da lagarta-da-maçã, que 

esteve acima da média em várias áreas dessas regiões.
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Em todas as regiões, os produtores tiveram trabalho no 

controle de lagartas, incluindo a Helicoverpa zea, que 

em muitos lugares, como na região sul, demandaram 

aplicações semanais. Na região de Costa Rica e 

Alcinópolis, por exemplo, os produtores conseguiram 

controlar os surtos de lagarta-da-maçã apenas na última 

semana do mês, embora semanas antes sua incidência 

já estivesse preocupante. 

Em contrapartida, no geral, o bicudo foi bem controlado 

em todas as regiões. Nas primeiras semanas do mês, a 

maioria das lavouras encontrava-se entre 60 e 70 DAE 

(Dias após Emergência) e os produtores focaram nas 

aplicações de bordadura. Entretanto, no final do mês, as 

aplicações dentro das lavouras já se faziam necessárias 

em algumas regiões, especialmente em Costa Rica e 

Alcinópolis. 

Com o início da colheita na região sul, foi possível notar 

algum prejuízo à produtividade em função dos veranicos 

que ocorreram ao longo do ciclo da cultura, embora 

existam áreas com bom potencial produtivo, com média 

de nove capulhos por planta. Nessa fase, os produtores 

devem ainda ter cuidado com algumas pragas, como 

pulgões e moscas-brancas, e também com a regulagem 

e manutenção das colhedoras para que não haja perdas 

justamente no final da safra.

As lavouras se desenvolveram bem na região do 

Alto Paranaíba e mesmo no noroeste, onde as 

chuvas não foram regulares. No norte, a seca foi 

mais severa e afetou os produtores.

A área plantada de algodão em Minas Gerais na safra 

2012/2013, de acordo com o levantamento de março 

da Conab, teve queda de 2,91% em comparação a 

fevereiro e 32,43% com relação à safra 2011/2012. A 

produtividade se manteve intacta comparada ao mês 

passado, porém, em relação à safra anterior, ela cresceu 

3,33% (1.458 quilos de algodão em pluma por hectare). 

Houve queda de produção de 2,67% com relação a 

fevereiro e 30,14% comparada à safra 2011/2012.

Algodão nos estados

Teve início a colheita na região sul. Nas demais áreas, 

as fortes chuvas dificultaram os tratos culturais, mas 

propiciaram um bom desenvolvimento vegetativo 

das lavouras.

No total, foram cultivados 38.734 hectares de algodão no 

estado, sendo 30.145 hectares (78%) de primeira safra 

e 8.589 hectares (22%) de segunda safra. Os cultivares 

geneticamente melhorados respondem por 60,5% da área, 

sendo que a tecnologia WideStrike já ocupa 55% desta. 

Minas Gerais

Na região do Alto Paranaíba, as chuvas ocorreram de 

forma bem distribuída de acordo com a normalidade do 

mês, o que, em conjunto com aplicações de reguladores, 

tem propiciado lavouras com boa estrutura e arquitetura 

de plantas. As principais pragas dessas áreas são as 

lagartas Psoudoplusia includens, Heliotes virences e 

Helicoverpa zea.

Na região do noroeste mineiro, as áreas com plantio 

de verão estavam formando as maçãs e apresentavam 

bom potencial produtivo. Embora as chuvas tenham 

sido instáveis, estima-se que as perdas de produtividade 

em função dos baixos índices pluviométricos na região 

sejam pequenas. Aparentemente o principal problema 

das chuvas irregulares foi a maior intensidade de 

pragas como lagartas e mosca-branca. As pragas de 

maior ocorrência na região têm sido a mosca-branca 

Bemissia tabaci, Trips e lagartas Pseudopludia includens 

e Helicoverpa zea.
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As novas projeções da Conab não trazem mudanças 

para o estado.

No Paraná, teve início a colheita manual das lavouras, 

trabalho que foi sensivelmente prejudicado pelas fortes 

chuvas ao longo do mês. Com o atraso causado pelo 

mau tempo, a colheita deverá se estender até o final 

de abril.

O fato positivo é que, pelo que se observou, os impactos 

da Helicoverpa zea foram inferiores ao que se temia. 

No entanto, o controle do bicudo exigiu um grande 

número de aplicações, o que também foi dificultado pela 

intensidade das chuvas no estado. 

As novas projeções da Conab não trazem mudanças 

para o estado. A estiagem que atinge a região de 

Cerrado no Piauí vem interferindo na cotonicultura do 

estado. O levantamento do mês de março para a safra 

2012/2013 realizado pela Conab aponta que a área de 

plantio de algodão teve queda de 43% com relação 

à safra 2011/2012, passando de 21,3 mil hectares 

para 12 mil hectares. A nova projeção registrou uma 

produtividade de 1.451 quilos de algodão em pluma 

por hectare, crescimento de 6,93% com relação ao ano 

passado. Já a produção deverá recuar 39,8% comparada 

à safra 2011/2012. Estabelecendo um paralelo com 

o mês de fevereiro, essas estimativas não sofreram 

alteração.

No estado de São Paulo, as lavouras se desenvolveram 
bem em todas as regiões produtoras. 

Algodão nos estados

Piauí

Paraná

Nesta safra 2012/2013 a novidade foi a introdução 

de duas variedades desenvolvidas e transferidas pelo 

IMAmt, sendo uma convencional e uma geneticamente 

modificada com a tecnologia Liberty Link. Segundo 

informações da Associação dos Cotonicultores 

Paranaenses (Acopar), esta última foi a mais utilizada 

pelos produtores do estado e a que, aparentemente, 

obteve os melhores resultados. Uma estimativa mais 

precisa poderá ser feita em abril, quando os  resultados 

da colheita forem apurados.

As chuvas dificultaram a colheita e, apesar da pequena 

área de produção, a “panha” deverá se estender até o 

final de abril.

Já na região norte do estado, no semiárido, a escassez 

de chuva em dezembro e fevereiro se repetiu em 

março, causando prejuízos às lavouras. Estima-se que 

a produtividade ali fique em torno de 450 quilos de 

algodão em caroço por hectare.

Segundo o levantamento de março da Conab, foram 

plantados apenas 300 hectares no estado, o que significa 

uma redução de 80% em relação à safra 2011/2012. 

Em compensação, a produtividade na atual safra deverá 

ser 52,8% superior aos 547 quilos de pluma por hectare 

colhidos na temporada passada, chegando a 836 kg/ha. 

Consequentemente, estima-se que o volume de produção 

seja de cerca de 250 toneladas. 

São Paulo
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Segundo informações da Associação Paulista de 
Produtores de Algodão (Appa), a maioria dos produtores 
conseguiu controlar bem os surtos de Helicoverpa zea, 
que atingiram praticamente todas as áreas produtoras, 
com exceção da região oeste do estado. Assim mesmo, 
em Campos de Holambra, Leme e Votuporanga, as 
lavouras estavam vistosas e bem carregadas. O ponto 
negativo é que com as aplicações realizadas para o 
controle da praga o custo de produção se elevou. Os 
produtores aguardam o fim da safra para calcular os 
resultados. 

Gráfi co 3. Índice pluviométrico acumulado em fevereiro em estações 
selecionadas – média histórica e 2013

Fonte: Inmet

Algodão nos estados

As lavouras se desenvolveram bem em todas as 

regiões produtoras e a produtividade deve ser 

maior que no ano passado.

Consequentemente, espera-se que a produtividade 
supere a obtida na safra anterior. Segundo as 
estimativas da Conab, deverão ser colhidos, em média, 
1.505 kg/ha (pluma) nesta safra 2012/2013, contra 
1.451 kg/ha em 2011/2012.
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