
SEMANA: ALGODÃO MOSTRA FRAQUEZA COM ARREFECIMENTO DA 

DEMANDA    

SAFRAS (14) - O mercado brasileiro de algodão em pluma vem operando com ligeiras 

quedas em suas indicações de preço. No CIF de São Paulo, a pluma era cotada em R$ 

2,27 por libra-peso nesta quinta-feira (13), apontando queda de 0,5% frente o 

fechamento anterior. Em comparação a mesmo momento do mês anterior, a alta 

apontada ainda era de 4,6%. 

 

As indústrias estão melhor abastecidas com as compras realizadas nas últimas semanas. 

“Isso tem feito o lado da demanda entrar com mais cautela no mercado, não aceitando 

os preços mais altos pedidos pelo lado da oferta”, explica o analista de SAFRAS & 

Mercado, Élcio Bento. Já os produtores seguem focados no plantio e manejo da nova 

safra. 

  

A safra brasileira de algodão em pluma na temporada 2013/14 está estimada em 1,641 

milhão de toneladas, avanço de 25,3% na comparação com as 1,310 milhão de toneladas 

indicadas na safra 2012/13. Os números fazem parte do quinto levantamento da 

Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para a safra 2013/14, divulgado nesta 

terça-feira (11). No quarto levantamento, eram esperadas de 1,633 milhões de toneladas.  

 

A produtividade das lavouras está estimada em 1.506 quilos de algodão em pluma por 

hectare, ante 1.465 quilos por hectare na temporada 2012/13, alta de 2,8%. A área 

plantada com algodão na temporada 2013/14 está estimada em 1,090 milhão de 

hectares, elevação de 21,9% na comparação com os 894,3 mil hectares da safra passada. 

 

O Mato Grosso, principal Estado produtor, deverá colher uma safra de algodão em 

pluma de 921,6 mil toneladas, número que representa um avanço de 26% ante 2012/13, 

quando foram produzidas 731,3 mil toneladas. 

 

A Bahia, segundo maior produtor de algodão, deve colher 479 mil toneladas de algodão 

em pluma, elevação de 34,2% sobre 2012/13 (357 mil toneladas). Goiás deverá ter uma 

safra 2013/14 de 78 mil toneladas, com acréscimo de 11% sobre 2012/13, que foi de 

70,3 mil toneladas. 

 

Cordialmente, 

 


