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BRASIL – MT 

Rodada a campo do time Artigas ao Norte e Oeste do MT 
 

Na última semana a equipe Artigas do Brasil, percorreu as duas regiões 
pertencente ao Norte e Oeste do estado, entre visitas a produtores e paradas em 
áreas de algodão, conseguimos entender melhor os cenários do algodão para 
essas regiões, ouvimos que algumas lavouras sofreram por um tempo por stress 
hídrico, e a produtividade nessas áreas podem ser menores do que o esperado, 
entretanto, já em algumas áreas e grande parte delas o algodão tem seu 
desenvolvimento atual muito bom, com potenciais de produtividades acima de 
300@, avaliando as expectativas e em conjunto ao visto em viagem, o estado hoje 
deve fechar sua produtividade média em torno de 2,79@ ha. Abaixo algumas 
fotos de lavouras na região Oeste, no município de Campo Novo dos Parecis. 

 

Comercialização de algodão em MT (Imea) 
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EUA 
 

O relatório semanal de acompanhamento de safra mostra que as lavouras de algodão nos EUA ficaram para trás da média 
de cinco anos. 71% da safra foi plantada em 6 de junho vs a media dos últimos cinco anos de 78% e 76% do ano anterior. 
Texas, Louisiana e Oklahoma são os estados que estão mais atrasados, devido à grande quantidade de chuvas recentemente 
nos três estados. A condição da safra melhorou ligeiramente semana após semana, com 15% classificados na categoria ruim 
contra 19% na semana passada. 
 

O Texas mostrou uma melhora significativa em relação à semana anterior. Na semana passada, com 30% do estado na 
categoria pobre, foi um recorde para o primeiro relatório de condição. O número provavelmente refletiu o fato de que a 
maior parte do sul e do centro do Texas tem sofrido chuvas relativamente fortes pelo menos um mês, com muito pouco calor 
ou sol para ajudar no desenvolvimento da safra. Esta semana viu uma melhora de 9% na categoria pobre do Texas, que agora 
está em 21%. À medida que a região começa a secar ainda mais e as temperaturas começam a subir, deve haver uma nova 
melhoria nas condições. 
 

Em termos de clima, houve chuvas no Distrito 11 de High Plains no Texas e a Geórgia recebeu também chuvas muito 
necessárias. As temperaturas estavam subindo esta semana no oeste do Texas. A região experimentou temperaturas mais 
frias do que o normal durante toda a primavera, então condições quentes e secas foram bem-vindas neste estágio. A boa 
notícia é que as chances de chuva neste final de semana voltarão à previsão junto com mais temperaturas sazonais para a 
próxima semana. 
 

RELATÓRIO SEMANAL 
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CHINA 

 
 

A semeadura em áreas fora de Xinjiang está basicamente concluída. Acredita-se que a área plantada nessas áreas não 
pertencentes a Xinjiang vai reduzir à medida que os agricultores mudam para outras culturas em consideração a melhores 
lucros. O clima em Xinjiang foi benéfico. No entanto, o impacto das condições climáticas extremas em maio, bem como as 
regras rígidas de uso da água e do solo, deixam a expectativa de uma produção menor. 
 

Cotlook Pequim está relatando a pesquisa Foll: área e produção diminuíram no sul de Xinjiang. Os resultados da última 
pesquisa conduzida pela China Grain Futures com relação ao plantio este ano no sul de Xinjiang sugerem que a área deve 
cair cerca de 5% em relação ao ano passado. As reduções de produtividade situam-se em cerca de 15% no sul da região, após 
várias rodadas de replantio. Como resultado, a produção deve cair um pouco menos de 20% no sul de Xinjiang este ano. 
 

 

 

MERCADO ICE   

 

Fundamentos, Estudos técnicos, Especulação e Estatísticas estão apontando mais alto para a Safra 21/22 

 
Foi uma semana agitada que viu um WASDE de alta em junho, a expiração das opções de julho e o final do período de rolagem 
GSCI de N21 para a nova safra Z21, os preços do algodão subiram tanto para a safra antiga quanto para a nova em 120 e 204 
pontos, respetivamente! Julho foi negociado em uma faixa de 364 pontos entre 84.10 cts e 87.74 cts, enquanto dezembro 
foi ainda mais forte, subindo 204 pontos e negociando em uma faixa de 350 pontos entre 85,00 e 88,50. 
Compreensivelmente, o volume foi impressionante durante o período de rolagem GSCI, com média de 48.367 futuros diários 
e sexta-feira também era o dia de vencimento da opção em julho. 
 

O relatório CFTC COT após o fechamento mostrou que os especuladores foram compradores líquidos na semana que 
terminou na última terça-feira, 8 de junho, após 5 semanas anteriores como vendedores. Os especuladores compram 2.933 
contratos líquidos para levar sua posição de compra para 37.945 contratos. Outros especuladores Reportáveis  e Não 
Reportáveis compraram um valor líquido de 2.261 e 311 cada. Na suma dos três grupos, eles agora detêm uma posição de 
compra de 72.815 contratos e cerca de metade de seu recorde de 3 anos atrás. 
 

Na época, os preços eram negociados em níveis semelhantes para a nova safra dezembro, mas os recursos estavam em 
liquidação e foi a alta da safra 18/19. Desta vez, temos exatamente o oposto ocorrendo na temporada 21/22, onde os fundos 
reverteram as vendas recentes e têm o poder de fogo para elevar os preços em face de uma provável safra exagerada dos 
EUA que tem o potencial de não apenas atrasar, mas também diminuir! 

 

Se estivermos certos e os preços atingir 97cts/lb na temporada próxima, seria bastante lógico ver os preços subirem 
rapidamente para cerca de 108cts/lb do ponto de vista técnico, quase certamente alimentado pelo dinheiro do fundo isso 
não era possível há 3 anos! Eventualmente, preços ainda mais altos são esperados, mas é preciso dar um passo de cada vez 
e ver como as coisas evoluem com a safra dos EUA! 
 

Os próximos dois meses são importantes para o algodão australiano encontrar mercados fora da China. Estima-se que cerca 
de 65% já foi comercializado pelos produtores. As ofertas dos EUA estão diminuindo, para o Brasil é muito cedo, a África 
Ocidental está lutando com logística e frete maior e o algodão indiano é muito caro. O fardo indiano está encontrando 
compradores no mercado local. Este fardo indiano tem registrado preços recordes nos mercados domésticos esta semana, 
embora seu forte desempenho significa que ele permanece um pouco fora da competição como fardo exportável. Portanto, 
o fardo disponível vem da Austrália e vai para uma grande variedade de destinos. 
 

O foco agora está diretamente em Z21 e, com as preocupações com o clima nos EUA e a atual escassez de oferta, estaremos 
em um mercado cada vez mais direcionado pelo clima no futuro próximo. Indo mais longe, acreditamos que a recuperação 
global levará a uma melhora na demanda que deve elevar os preços. Acreditamos que o usuário final deve buscar 
oportunidades para comprar, em uma escala inferior de 85 a 80 centavos Z21. 
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