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BRASIL – MT – LAVOURAS (IMEA) 
 

Lavouras: a colheita do algodão safra se aproxima em MT, com previsão de início 
na segunda quinzena de junho. As primeiras áreas plantadas no estado semeadas 
em dezembro apresentam condições favoráveis e com potencial de atingir uma 
produtividade acima de 300@/ha de algodão em caroço em alguns talhões, 
segundo informantes do Imea. Por outro lado, 83,15% das áreas são de segunda 
safra e, com o atraso na semeadura empurrando 68,29% para fora da janela ideal, 
os talhões mais tardios já apresentam dificuldades no desenvolvimento, devido à 
falta de chuva e a baixa umidade no solo nos últimos dias, o que poderá refletir 
na diminuição do rendimento se na próxima semana não houver precipitações 
nessas áreas. Por fim, espera-se que na próxima semana o acumulado de chuvas 
em algumas regiões de MT alcance a média de 25 mm, principalmente em alguns 
municípios das regiões noroeste, oeste e centro-sul, segundo o TempoCampo.  
 

EUA 
 

No fim de semana passada, partes de Lubbock receberam quase 50,8 mm de chuva. Cobertura com um sistema de 
movimento lento estendido sobre todos os distritos (11 e 12).  Mais chuva caiu durante o resto da semana passada e há 
chances moderadas para este fim de semana até a próxima semana. A maioria dos produtores estão dizendo que tem 
umidade suficiente para obter uma colheita, mas chuvas oportunas serão necessárias para manter a colheita funcionando 
devido ao déficit de umidade do solo. As chuvas estão chegando em um momento crítico, pois o primeiro prazo de seguro 
para os municípios do norte será o final deste mês. 
 

O sul do Texas continuou a receber umidade muito necessária, a seca 
está começando a diminuir na região.  Em alguns lugares houve fortes 
chuvas e ocorreram inundações localizadas. É muito cedo para causar 
qualquer dano à cultura, os solos da região escorrem muito bem, 
então a chuva é muito bem-vinda nesta fase. 
Ainda se continua falando sobre o tamanho da safra do Delta. Muitos 
acreditam que os hectares podem cair até 25% sobre o que o USDA 
tinha nas estimativas de março.  De acordo com o relatório de 
progresso da cultura, 38% da safra de algodão dos EUA foi plantada a 
partir de 16 de maio, contra 42% no ano passado e a média de 5 anos 
de 40%.  Com a recente umidade caindo no Texas, o plantio 
generalizado começará nas planícies assim que secar.   
 

CHINA – De acordo com a Alfândega da China 
 
 

Algodão: 
• Em abril de 2021: a importação de algodão totalizou cerca de 230.000 tons ou +85% em relação ao ano passado. 

• Durante janeiro de 2021 - abril 2021: a importação de algodão totalizou cerca de 1'200'000 tons ou +63% em relação ao 
ano passado 

• Durante o mês de setembro de 2020 - abril 2021: a importação de algodão totalizou cerca de 2'170'000 tons ou +89% 
em relação ao ano passado.  

Fio:  
• Em abril de 2021: a importação de fios de algodão totalizou cerca de 230.000 tons ou +62% em relação ao ano passado  

• Durante janeiro de 2021 – abril 2021: a importação de fios de algodão totalizou cerca de 800.000 tons ou +31% em 
relação ao ano passado 

• Durante o mês de setembro de 2020 - abr. 2021: a importação de fios de algodão totalizou cerca de 1'500'000 tons ou 
+21% em relação ao ano passado. 

RELATÓRIO SEMANAL 

25 de maio de 2021 - Número 022 
RELATÓRIO SEMANAL 
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MERCADO ICE 

Foi talvez foi julho21 que inspirou a sensação de baixa, caindo para seu nível mais baixo desde 14 de abril (81,50) na quinta-
feira. No entanto, o rali de 129 pontos de sexta-feira nos deu um fechamento de 82.82, um aumento de 39 pontos na 
semana. Para a nova safra de Dec21, a perspectiva era, no geral, muito mais positiva. Dez21 aparentemente diminuiu 
devido à os relatos de chuvas no oeste do Texas para fechar a semana 200 pontos acima do fechamento da última sexta-
feira em 83.22. 

Talvez o ponto de destaque mais notável desta semana seja que o interesse aberto no Z21 agora supera a safra antiga N21 
em cerca de 15 mil contratos. Nesta época do ano passado, a nova safra ainda estava 20 mil abaixo da de julho. Notando 
que o mês com os interesses abertos mais altos é considerado pelos fundos como o mês anterior, parece que a nova safra 
chegou mais cedo! No entanto, ainda temos mais de 1 mês até o “First notice day” de julho e se a história é seu guia, então 
espere muitos fogos de artifício antes da safra atual acabar! 

Como já comentamos anteriormente, os estoques disponíveis dos EUA provavelmente estão abaixo de 2 milhões de fardos 
uma vez que consideramos compromissos para exportação e consumo interno na temporada 21/22 que caem antes da 
colheita e, portanto, serão cumpridos a partir da safra 20/21. Tal oferta apertada geralmente apontaria para uma 
continuação do inverso N/Z, mas tem-se falado muito que uma boa parte desse estoque disponível consiste em algodao de 
alto padrão que, diante da falta de demanda da China, uma base australiana acentuada e uma safra brasileira de entrada, 
estão se mostrando difíceis de vender e os traders que detêm esses estoques podem muito bem procurar entregar o 
algodão para o tabuleiro, especialmente quando enfrentam um mercado invertido como estavam até esta semana. O 
relatório de estoques certificados ICE para qualidade é atualizado até 17 de maio, ou seja, antes das entregas recentes, e 
mostra 41-4-37+ como a qualidade predominante realizada, com 56.453 fardos de 95.536 no total. Uma vez atualizado, a 
quebra de qualidade das entregas recentes será bastante informativa. 

O Índice do Dólar tem estado sob pressão ao longo da semana, enquanto tenta defender o nível psicologicamente 
importante de 90, fechando um pouco acima dele na sexta-feira, como todos os livros nos dizem, um dólar fraco tende a 
levar a preços mais altos de commodities. 

O CFTC "Cotton on Call Report" da Semana finalmente viu uma quantidade razoável de fixações contra o contrato de julho. 
As vendas “on call” em relação ao contrato de julho caíram 6.699 reduzindo para 21.148 contratos, representando 
excelente apoio ao mercado no “first notice day” prévio em pouco mais de um mês. 

Os "irmãos mais velhos" do Algodão tiveram até agora outra semana difícil com o Trigo e Soja com uma queda de mais 
5%! O Algodão na verdade tem aguentado muito bem! 

No momento o basis que pode ser usado como orientação é o da Austrália. Produção do USDA de 2,5 milhões de fardos e 
exportação 1,4 mil fardos (cerca de 65% são vendidas). Com a China um mercado mais difícil de mover volume de algodão 
australiano, os vendedores ainda estão tentando encontrar uma participação em mercados não tradicionais. No entanto, a 
quantidade que está se movendo é decepcionante. A volatilidade do NYF não está ajudando. Mas a Austrália influenciará 
os níveis basis de crescimentos/qualidades concorrentes. A incógnita é a posição nas mãos dos comerciantes. Alguns 
australianos com fibra 17/32-1 1/4 estão se vendendo para a Índia e Turquia, a fim de substituir ou misturar com o algodão 
de fibra extra longa. 

O destaque e principal tópico é a evolução do spread N21/Z21. Houve um pico de 667 pts alcançado em fevereiro (quando 
JLY21 estava acima de 94,00) e um período volátil durante abril e maio. Os mesmos movimentos erráticos do NYF JLY21. 
Esta semana N21/Z21 entrou em “carry”. Um alívio para os produtores/traders com estoques que não rolou suas posições. 
Pode afetar o basis para essas posições, pois a pressão será menor para mover esses estoques. No entanto, agora as 
empresas que rolaram durante o inverso estão sob pressão. 
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