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O mercado doméstico de algodão 
manteve a lentidão no ritmo dos 
negócioseafraquezanosreferen-
ciais de preços nestes primeiros 
dias de julho. Ontem, alibra-peso 
foi indicada a R$ 1,63 no CIF São 
Paulo. "Emrelaçãoao mesmo pe
ríodo do mês passado, quando 
valia R$ 2,20, acumula queda de 
26%", diz o analista de Safras & 
Mercado, Élcio Bento. 

"Naspróximas semanas, aten-
dência é que os preços mante
nham a trajetória de queda, in
fluenciados, principalmente, pe
lo avanço da colheita no Brasil", 

afirma o analista. Para ele, com 
um volume de oferta maior, e 
com as indústrias retraídas, é difí
cil saber em que ponto o mercado 
doméstico encontrará um supor
te para estancar a retração na co
tação do algodão. 

Segundo o décimo levanta
mento da Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab), a sa
fra brasileira de algodão em plu
ma na temporada 2010/11 está 
estimada em 2,051 milhões deto-
neladas, um aumento de 71,8% 
na comparação com as 1,194 mi
lhão de toneladas indicadas na 
safra 2009/10. No nono levanta

mento, também eram esperadas 
2,051 rnilhõesdetoneladas. 

A produtividade das lavouras 
está estimada em 1.475 quilos de 
algodão em pluma por hectare, 
ante 1.429 quilos por hectare na 
temporada 2009/10. A área plan
tada com algodão na temporada 
2010/11 está estimada em 1,390 
milhão de hectares, alta de 66,4% 
na comparação com os 835,7 mil 
hectaresdasafrapassada. 

O Mato Grosso, principal esta
do produtor, deverá colher uma 
safra de algodão em pluma de 
1,034 milhão de toneladas, um 
acréscimo de 77,2% ante 

2009/10, quando foram produzi
das 583,5 mil toneladas. 

A Bahia, segundo maior pro
dutor de algodão, deve colher 
621,2 mil toneladas de algodão 
em pluma, elevação de 52,7% so-
bre200^/10(406,8miltoneladas). 
Goiás deverá ter uma safra 
2010/11 de 164,5 mil toneladas, 
com acréscimo de 88,2% sobre 
2009/10—87,4mil toneladas. 

USDA 
O Departamento de Agricultura 
dos Estados Unidos (USDA) di
vulgou o relatório de julho. O US
DA estimou a produção global de 

algodão em 123,16 milhões de 
fardos paraatemporada2011 /12, 
contra 123,77 milhões projetados 
no mês passado. As exportações 
mundiais de algodão foram esti
madas em 38,29 milhões de far
dos para 2011/12. A estimativa 
para o consumo mundial é de 
116,75 milhões de fardos. No rela
tório anterior, os números eram 
de39,42milhõese 118,95 milhões 
de fardos, respectivamente. 
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