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INTRODUÇÃO 

Histórico do algodão no Brasil 

A conexão entre nosso país e o algodão não se inicia com o descobrimento. Na chegada dos portugueses, 
os índios brasileiros já teciam a sua fibra para confecção de armas, mantas, redes e outros objetos. Com 
o início da troca de experiências entre nativos e europeus o algodoeiro, predominantemente do tipo 
arbóreo, passou a ser cultivado no Brasil como uma cultura complementar. No ano de 1760 se deu o 
primeiro marco de crescimento, quando o estado do Maranhão exportou 130 sacas de algodão para 
Europa chegando a 69 mil em 1830, época que a cultura se expandiu rapidamente por todo o Nordeste 
(COSTA e BUENO, 2004). 

Essa demanda foi aquecida pela revolução industrial na Europa. Para aumentar o suprimento desta 
matéria prima, cultivares de algodão herbáceo foram trazidas para o Brasil. Inicialmente testadas em São 
Paulo, rapidamente passaram a ser cultivadas também em Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, Espírito Santo e Paraná. No início do século XX, fábricas de tecidos de algodão foram 
construídas nos principais polos produtores e industriais do país. 

Nesta época, São Paulo e Paraná alternavam entre as maiores produções nacionais. Entretanto, na década 
de 80, a praga “bicudo do algodoeiro” se alastrou e devastou o cultivo de algodão no Brasil. Soma-se a 
isso, na década de 90, a redução das alíquotas de importação de algodão, causando uma situação 
desfavorável para a fibra brasileira, reduzindo drasticamente este cultivo em território nacional. 

No início dos anos 2000, o cultivo do algodoeiro migrou para o Mato Grosso. Graças ao clima e 
topografia favorável, a pesquisa agropecuária brasileira apoiou os agricultores e transferiu tecnologias 
para total mecanização das lavouras. Com trabalho de melhoramento genético para cultivares adaptadas 
a esta realidade, os cultivos de algodão passaram a ser realizados em grandes extensões de área. Neste 
terreno fértil, de ciência, empreendedorismo e capacidade produtiva, o cultivo de algodão se expandiu 
para outras regiões do Cerrado, inicialmente para o Mato Grosso do Sul, depois Goiás, Bahia, Minas 
Gerais e por fim, Maranhão, Piauí e Tocantins. Com isso, em uma década, o algodão nacional passou da 
agricultura familiar para a empresarial, abastecendo mais de 30.000 empresas e garantindo cerca de 1,5 
milhão de empregos. 

Dados referentes ao fechamento da safra 2018/19 (CONAB, 2020) mostram que a produção brasileira 
atingiu 2,78 milhões de toneladas de pluma em uma área cultivada de 1,6 milhões de hectares. Mato 
Grosso e a Bahia respondem por 89% de toda a produção nacional. 

Atualmente, com 4 temporadas seguidas de safra recordes, o Brasil deixou de ser um dos maiores 
importadores de algodão para ser o quarto maior produtor mundial, segundo maior exportador e nono 
maior consumidor. O Valor Bruto da Produção (VBP) em 2018 foi de R$ 34,95 bilhões, perdendo apenas 
para soja, cana de açúcar e milho. Seu VBP em 2009 era de apenas R$ 5,14 bilhões e entre 2015 a 2018 
cresceu 131% (GASQUES, 2018). Segundo a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão 
(ABRAPA), o algodão movimentou mais de US$ 74 bilhões em 2019. Nesse mesmo ano, as exportações 
atingiram 1,61 milhão de toneladas da pluma (quase 70% do total) e trouxeram um faturamento de US$ 
2,64 bilhões. Este sucesso se deve a adoção de tecnologias de ponta que resultaram nas maiores 
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produtividades de algodão do mundo. Devido a sua característica dual, de produzir fibras e possuir 
sementes com alto acúmulo de óleos e proteínas, o algodão responde por ganhos nas indústrias 
alimentícias e de rações animais. 

Da pluma, principal produto, são feitos principalmente tecidos. Metade (cerca de 750 mil toneladas por 
ano) da fibra usada pela indústria nacional é de algodão produzido no Brasil, e os principais usos são para 
confecção de calças jeans, roupas de cama e banho. A indústria nacional de tecidos movimenta cerca de 
R$ 175 bilhões por ano. No mundo, cerca de 25 milhões de toneladas (25%) de toda a fibra processada 
vem do algodão, sendo o poliéster a principal fibra, entretanto, esta é um subproduto do petróleo. A fibra 
de algodão também é utilizada na fabricação de notas de real e isso garante as medidas de segurança 
contra a falsificação das notas, na confecção de hastes flexíveis, além de ser usada como fibra para 
diversos fins domésticos e industriais. 

Do caroço, se extrai o óleo e a torta (destinada à pecuária na alimentação animal). O óleo, após ser 
processado e refinado, se torna comestível e é utilizado nas cozinhas. Ele é o sexto óleo vegetal mais 
consumido no mundo. Em estado bruto (cerca de 55% do total) desse óleo é destinado para produção de 
combustível renovável: o biodiesel. Isso torna o algodão um produto essencial na vida de todas as 
pessoas: ele veste, alimenta e movimenta o cotidiano dos brasileiros, sem que a maioria se dê conta. 

O Algodão no Cerrado Brasileiro 

No Cerrado os agricultores colhem hoje a quase totalidade (mais de 90%) do algodão. Ele abastece o 
mercado nacional e mais 42 países no mundo. Valendo-se de tecnologia, os cotonicultores alcançam alta 
produtividade: a média é de 1.717 quilogramas por hectare de algodão em pluma ao final da safra 
2018/19, 74% mais do que nos Estados Unidos. 

A segunda metade da década de 90 significou um marco na migração da cultura do algodoeiro para o 
Cerrado brasileiro. Nos anos 2000, houve forte migração do algodão do Sul e Sudeste para a região central 
do Brasil, a partir do Mato Grosso, após o declínio da produção nos anos 1980 e 1990, em decorrência 
do surgimento do bicudo do algodoeiro e de fatores econômicos. Ao clima e à topografia favorável do 
Brasil Central, somaram-se os recursos tecnológicos obtidos pela pesquisa agropecuária, como as 
cultivares adaptadas e a mecanização (Freire, 2007). 

Em uma década, a cotonicultura mudou de perfil, passando da produção familiar para a empresarial. 
Atualmente, abastece mais de 30 mil empresas e gera cerca de 1,5 milhão de empregos no País. Com 
quatro temporadas seguidas de safra recordes (2015/2016 a 2018/2019), o Brasil deixou de ser um dos 
maiores importadores de algodão para ocupar posições de destaque no mercado internacional: segundo 
maior exportador, quarto maior produtor e nono maior consumidor. O Valor Bruto da Produção (VBP) 
em 2019 foi de R$ 43,23 bilhões, atrás apenas da soja, milho e cana-de-açúcar. Em 2009, ele era quase 
oito vezes menor – R$ 5,54 bilhões segundo o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento¹. 

MATERIAL E MÉTODOS 

A principal fonte de dados sobre a produção agrícola brasileira é o IBGE. Em sua plataforma Sidra, pode-
se encontrar dados agregados de pesquisas e estudos já realizados. São disponibilizados dados de 

https://www.gov.br/pt-br/noticias/agricultura-e-pecuaria/2020/02/estimativa-do-valor-bruto-da-producao-agropecuaria-e-de-mais-de-r-600-bilhoes
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produção e produtividade agrícola nacional. Eles são categorizados por ano, cultura, município e grande 
região brasileira. Outra fonte passível de utilização é a Conab, citada na introdução. Outros dados sobre 
produção, também citados acima, podem ser encontrados no site do MAPA. Ali são disponibilizados 
boletins mensais com estatísticas da produção brasileira, consumo de insumos no País e dados sobre as 
exportações brasileiras. 

De posse dos dados do IBGE, adquiridos em fevereiro de 2021 referentes a safra 2018/19, no nível de 
microrregiões, foram organizados, padronizados e mapeados de forma a facilitar as consultas tabulares e 
espaciais para todas as variáveis consultadas, ou seja, área plantada (em hectares), produção de algodão 
herbáceo em caroço (em toneladas), produtividade (em quilogramas por hectare) e valor da produção 
agropecuária (em reais). Esta última variável é calculada pela média ponderada das informações de 
quantidade e preço médio corrente pago ao produtor, de acordo com os períodos de colheita e 
comercialização do algodão. 

Posteriormente, estes dados foram classificados de acordo com recortes oficiais estados da federação e 
de biomas, ajustados para os limites de microrregiões do IBGE, gerando a repartição territorial dos 
mesmos. Para o ajuste dos biomas aos limites de microrregiões, utilizou-se o método proposto por 
Garagorry e Penteado Filho (2008). Usando operações e cálculos de geoprocessamento e o software 
ArcGIS Desktop 10.7.1 (ESRI, 2020), foi possível ajustar este plano de informação alterando a base de 
delimitação do limite físico (Figura 1ª) para as microrregiões (Figura 1b). 

  

Figura 1. Detalhamento da delimitação física (a) e por microrregiões (b) dos biomas brasileiros. 

Além da espacialização tradicional, com as quebras entre as classes utilizando a fórmula estatística da 
otimização de Jenks Natural Breaks (minimização da soma da variância dentro de cada classe), também 
foi realizada análise estatística espacial para estudar a distribuição dos dados disponíveis para feições de 
área, testando hipóteses sobre o padrão observado quanto à aleatoriedade, a aglomeração e a regularidade 
da sua distribuição (Scott e Getis, 2008). A ferramenta Hotspot Analysis disponível no software ArcGis 
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funciona num contexto de proximidade permitindo verificar se os dados da cultura do algodão nas 
microrregiões apresentam agrupamento com significância estatística. 

 

RESULTADOS 

Repartição territorial do cultivo de algodão por bioma 

Por meio do cruzamento dos dados do IBGE levantados por município com as divisões oficiais de biomas, 
elaborado por meio do termo de cooperação assinado entre o IBGE e o Ministério do Meio Ambiente em 
agosto de 2003, foi possível realizar a repartição territorial da área plantada, produção, produtividade e 
valor da produção de algodã herbáceo no recorte dos biomas ajustados às microrregiões. Dessa forma, 
no MT, 20 municípios são cortados pelo limite físico do mapa de biomas, indicando uma transição entre 
Amazônia e Cerrado. Pelo recorte de microrregiões, 14 destes foram classificados para o bioma 
Amazônia e 6 para o bioma Cerrado. 

Em todas as variáveis consideradas se destaca no país o bioma Cerrado. Mais de 95% da área cultivada 
e da produção ocorrem neste bioma, refletindo também a concentração do valor da produção. Em seguida 
aparece o bioma Amazônia, com pouco mais de 4% da área e produção, seguida da Caatinga e Mata 
Atlântica, com 0,9 e 0,2% da área plantada, respectivamente (Tabela 1). Em termos comparativos, a área 
plantada com algodão na Amazônia corresponde a menos de 5% da área cultivada com lavouras 
temporárias e permanentes nas microrregiões que possuem cotonicultura nesse bioma. Se incluídas as 
pastagens, a cotonicultura corresponde a menos de 2% da área total utilizada para fins agropecuários na 
Amazônia, de acordo com o Censo Agropecuário 2017. Para isso, corroboram dois fatos: o primeiro 
relacionado a exigência da cultura do algodão em fertilidade do solo, fazendo dela uma opção inviável 
para áreas de abertura, sendo idealmente cultivada em áreas já “amansadas”, com perfil do solo bem 
constituído com nutrientes e com acidez corrigida; o segundo diz respeito ao sistema de produção, sendo 
o algodão majoritariamente cultivado como cultura de segunda safra (aproximadamente 65% segundo 
Abrapa1), especialmente no estado do Mato Grosso. 

A menor produtividade por área no bioma Caatinga o faz cair em termos de produção e valor da produção. 
Apenas os biomas Pampa e Pantanal não registraram produção de algodão, quando realizado o recorte 
territorial por biomas ajustado por microrregiões. Dessa forma, na safra 2018/19, o Brasil ultrapassou os 
1,6 milhão de hectares cultivados com algodão, a um custo de produção de aproximadamente 8,3 mil 
reais por hectare2. São, portanto, mais de 13 bilhões de reais investidos nesta cultura. O resultado foi uma 
produção de 6,9 milhões de toneladas de algodão em caroço e um valor da produção da ordem de 16 
bilhões de reais. 

 

 
 
1 Fonte Abrapa: https://www.abrapa.com.br/Paginas/Not%C3%ADcias%20Abrapa.aspx?noticia=626 
2 Fonte IMEA: https://www.imea.com.br/imea-site/relatorios-mercado-detalhe?c=1&s=3 
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Tabela 1. Repartição territorial do cultivo de algodão herbáceo por bioma, ordenado pela área plantada 
(IBGE, 2020). 

Bioma Área Plantada (ha) 
  Produção   Produtividade* Valor Produção 

%  (t)  % (kg/ha)  (R$) 
Cerrado 1.535.502 94,4% 6.571.031 95,3% 3.756 15.281.983.000 
Amazônia 73.325 4,5% 292.186 4,2% 3.786 643.157.000 
Caatinga 15.203 0,9% 22.922 0,3% 996 47.503.000 
Mata Atlântica 3.415 0,2% 7.201 0,1% 2.234 21.604.000 
Pampa 0 0,0% 0 0,0% 0 0 
Pantanal 0 0,0% 0 0,0% 0 0 
Brasil 1.627.445 

 
6.893.340 

 
4.310** 15.994.247.000 

* Média das produtividades municipais.  
 ** Produtividade nacional auferida pelo IBGE. 

Repartição territorial do cultivo de algodão por Estados 

Tal qual o observado para biomas, nota-se também uma concentração estadual da produção. O grande 
destaque é o estado do Mato Grosso, seguido pelo estado da Bahia. Somados, os dois estados representam 
88% da área plantada e 89% da produção de algodão do Brasil. Estudo destacado pelo sistema da 
Macrologística Agropecuária Brasileira da Embrapa Territorial mostra que mais de 95% das exportações 
de algodão do Brasil se dão pelos portos de Santos e Paranaguá, distantes mais de 2 mil quilómetros das 
zonas de produção. Estes reforçam a necessidade da opção por modais mais baratos que o rodoviário ou 
novas alternativas de terminais portuários para exportação visando aumento da competitividade destes 
produtos no cenário internacional. 

Tabela 2. Repartição territorial do cultivo de algodão herbáceo por estado, ordenado pela área plantada 
(IBGE, 2020)**. 

UF 
Área Plantada  

(ha) 
% 

Produção  
(t) 

% 
Produtividade  

(kg/ha)* 
 Valor Produção  

(R$)  
MT 1.106.497 68% 4.652.784 67% 4.205 10.436.723.000  
BA 330.782 20% 1.493.474 22% 4.515 3.776.063.000  
GO 44.215 3% 182.928 3% 4.137 409.028.000  
MG 42.224 3% 168.976 2% 4.002 390.370.000  
MS 37.895 2% 166.854 2% 4.403 360.168.000  
MA 27.752 2% 103.680 2% 3.736 261.943.000  
PI 15.498 1% 57.486 1% 3.712 72.641.000  
SP 13.839 1% 47.779 1% 3.518 219.650.000  
TO 3.859 0% 12.709 0% 3.293 53.844.000  
CE 2.928 0% 3.423 0% 1.169 7.140.000  
PB 914 0% 1.168 0% 1.282 2.445.000  
RN 324 0% 1.238 0% 3.821 2.460.000  
PR 302 0% 481 0% 1.593 954.000  
PE 197 0% 108 0% 568 412.000  
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AL 164 0% 66 0% 415 127.000  
SE 55 0% 186 0% 3.382 279.000  
BR 1.627.445   6.893.340   4.310 15.994.247.000 

* Produtividade nacional auferida pelo IBGE. 
** Demais estados foram contabilizados pelo IBGE como sem produção em 2018/19. Embora haja 
produção nos estados de RO e RR, a mesma não foi contabilizada pelo IBGE para esta safra. 

Evolução temporal da área e produção de algodão no Brasil, 
estados e biomas 

Ao analisar o comportamento da série histórica relacionada a área cultivada e produtividade de algodão 
no Brasil, pode-se constatar o papel da produtividade dentro de seu cenário. Mesmo diante de ligeiros 
incrementos de produtividade desde a década de 70, até pouco antes da virada do milênio, a cultura do 
algodão no Brasil havia se estabilizado com patamares de produtividade da ordem de 1.400 kg por 
hectare, o que contribuiu a uma constante redução de sua área cultivada em função da baixa 
competitividade do produto interno e externo (Figura 2). O resultado foi a menor área cultivada da série, 
ocorrida em 1997, quando o país plantou pouco mais de 620 mil hectares de algodão. A proximidade dos 
anos 2000 trouxe para a cultura uma revolução em termos de produtividade, que praticamente dobrou em 
menos de 5 safras e que tende a romper a barreira dos 4.500 kg por hectare nas próximas safras. Esta 
revolução se baseou em na especialização dos produtores e também na transformação tecnológica, seja 
em termos de máquinas e implementos mais modernos, mas principalmente em práticas mais eficientes 
do ponto de vista agronômico, destacadamente  as boas práticas no uso de fertilizantes para a construção 
de um perfil do solo mais propício ao desenvolvimento da cultura, a rotação de culturas, o manejo 
integrado de pragas e doenças e o melhoramento genético tradicional ou por transgenia. 

  

Figura 2. Evolução da série histórica de área e produtividade do algodão herbáceo no Brasil entre 1974 e 
2019. 



 

 

9 
 

Estes resultados trouxeram consigo não só a capacidade de fornecer algodão a preços competitivos aqui 
e no exterior, mas também um efeito poupa terra, inerente às boas práticas, produtos e processos 
agropecuários que preconizam (e executam) ganhos em produção por área. No caso do algodão, nossa 
produtividade foi multiplicada por 5 durante a série histórica analisada. A produção mais que 
quadruplicou, mesmo cultivando quase cem mil hectares a menos do que em 1974. Portanto, se 
mantivéssemos a produtividade de algodão nos mesmo patamares da década de 70, quando a série 
histórica do IBGE se iniciou, seriam necessários 6,5 milhões hectares a mais para se conseguir a mesma 
produção que temos hoje (6,7 milhões de toneladas) em pouco mais de 1,6 milhão de hectares cultivados. 
Estes 6,5 milhões de hectares poupados pela tecnologia agropecuária aplicada na cultura do algodão, que 
resultou em maiores produtividades por área, podem ser utilizados com outros cultivos ou destinados à 
preservação da vegetação nativa no Brasil. 
Analisando mais precisamente a série histórica recente, a figura 3 ilustra a evolução temporal da área e 
da produção de algodão herbáceo entre as safras 2008/09 e 2018/19. Em dez anos, observa-se pelas barras 
e pela linha de tendência polinomial uma pequena variação na área plantada, entre 814 mil a 1,6 milhão 
de hectares cultivados, com média aproximada de 1,1 milhão de hectares. Por outro lado, observa-se a 
grande evolução na produção de algodão, resultado da variação da área plantada mas, principalmente, da 
evolução da produtividade. Ela cresceu 22% nas últimas 4 safras. 

 
Figura 3. Evolução da área e da produção de algodão herbáceo no Brasil entre 2009 e 2019 

Comparando exclusivamente a evolução da área plantada com algodão entre os anos de 2009 e 2019 nos 
estados do Mato Grosso e da Bahia (Figura 4), obverva-se um maior equilíbrio entre as áreas plantadas 
na década passada e a predominância da expansão do cultivo em Mato Grosso, destacadamente nas 
últimas duas safras colhidas. O Mato Grosso atingiu sua máxima histórica em 2019, sendo que a Bahia, 
após forte retração entre 2012 e 2017, recuperou área plantada nas últimas duas safras, mas ainda está 
abaixo de romper a barreira dos 400 mil hectares cultivados dos anos 2011 e 2012. 
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Figura 4. Comparativo da evolução da área plantada de algodão herbáceo nos estados do Mato Grosso e 
Bahia. 

O mesmo retrato foi desenhado para a evolução da área cultivada nos biomas brasileiros. Os resultados 
mostram a enorme concentração do cultivo no bioma cerrado. Mesmo diante da variação dos dados ao 
longo dos anos, em nenhum momento a hegemonia do cultivo neste bioma foi colocada em risco, 
mantendo percentuais sempre acima de 90% da área cultivada, culminando nos quase 95% na última 
safra (Figura 5). 

Mesmo diante do grande salto no cultivo do algodão nas últimas duas safras, quando a área cultivada 
aumentou 699.316 hectares, passando de 928.129 para 1.627.445 ha, o bioma Cerrado representou 91% 
deste crescimento, enquanto a Amazônia apenas 7%. A Caatinga e a Mata Atlântica responderam por 1,1 
e 0,2% do crescimento, respectivamente. Estes resultados mostram que a expansão desta cultura segue 
ocorrendo dentro do bioma Cerrado onde sempre prevaleceu seu plantio. 

 

Figura 5. Evolução da área cultivada com algodão herbáceo nos biomas brasileiros. 
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Espacialização da área, produção e valor da produção do algodão 
no Brasil 

As figuras 6 a 8 ilustram a espacialização das variáveis análisadas quanto ao cultivo do algodão nas 
microrregiões do Brasil na safra 2018/19. Na figura 9 está a análise estatistica do hotspot ou clusteres de 
concentração da área plantada com algodão. 

Observa-se que o cultivo maior que 5.500 hectares se concentra em poucas microrregiões (Fig 6), 
reunidas em duas grandes zonas. A maior delas está em uma faixa do Mato Grosso e a segunda localizada 
na região Oeste da Bahia, mais precisamente na porção deste estado contida no território do Matopiba.  

 
Figura 6. Espacialização da área plantada com algodão herbáceo, com recorte de classes por quebras 
naturais (Jenk). 

O mesmo comportamento pode ser observado quanto a produção e valor da produção do algodão na safra 
2018/19 (Fig 7 e 8). Além destas duas grandes zonas, é possível identificar outras dispersas em outros 
estados da federação, seja no sul do Maranhão (também localizado no território do Matopiba), sudeste 
do estado do Goiás e nordeste do Mato Grosso do Sul. 
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Figura 7. Espacialização da produção de algodão herbáceo, com recorte de classes por quebras naturais 
(Jenk). 

Apenas para contextualização geral não mapeada, uma consulta ao SIDRA (IBGE, 2020) mostrou que 
dois municípios apresentaram valores superiores a 500 mil toneladas. São eles: Sazepal (MT) com 
894.794 toneladas e São Desidério (BA) 592.700 toneladas de algodão em caroço. Os mesmos também 
se destacam em termos de valor da produção, com Sazepal atingindo o valor de R$ 1,894 bilhão e São 
Desidério 1,502 bilhão. Outros dois municípios se destacam chegando a valores próximos a 1 bilhão de 
reais: Campo Verde (MT) com R$ 996,8 milhões e Campo Novo do Parecis (MT) com R$ 979,5 milhões.  

Estes resultados confirmam também as duas grandes zonas de produção, concentrados na porção central 
e adjacentes do estado do Mato Grosso e no Oeste da Bahia (Figura 7 e 8). A microrregião dos Parecis, 
puxada por Sapezal, Campo Novo do Parecis e Campos de Júlio, se destaca nas estatísticas como a 
principal em termos de área plantada e produção, sendo igualada pela microrregião de Barreiras 
(especialmente São Desidério, Luis Eduardo Magalhães e Barreiras) em termos de valor da produção. 
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Figura 8. Espacialização do valor da produção de algodão herbáceo, com recorte de classes por quebras 
naturais (Jenk). 

 

 
Figura 9. Espacialização da área plantada com algodão herbáceo com estatística Hot Spot, com detaque 
para área do bioma Amazônia. 
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Por fim, a análise de clusteres por meio da estatística Hot Spot mostra, com 99% de confiança, a 
concentração da área plantada (Figura 9) de algodão no Brasil em 4 princiais clusteres, localizados a na 
mesoregião Norte Mato-Grossense (microrregiões do Parecís e Alto Teles Pires), na Mesorregião do 
Nordeste Mato-Grossense (microrregião de Canarana) e Mesorregião do Sudeste Mato-Grossense 
(microrregião de Rondonópolis) e um cluster no Oeste da Bahia (microrregião de Barreiras). Mesmo com 
95% de confiança na análise, com a inclusão de um cluster a leste do MT (microrregião de Canarana) e 
outro na Mesoregião do Extremo Oeste Baiano (microrregiões de Santa Maria da Vitória e Barreiras). 
Observa-se a exclusiva concentração do cultivo do algodão no bioma Cerrado, não havendo concentração 
estatística em nenhum outro bioma, inclusive na Amazônia. Adicionalmente, verificou-se em uma 
consulta ao SIDRA (IBGE, 2020) que no bioma Amazônia, com seus 499 municípios e 73 microrregiões, 
apenas 16 municípios e 6 microrregiões cultivam algodão herbáceo, predominantemente no limite sul do 
bioma na faixa de contato e transição com o bioma Cerrado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em 1990, foram produzidas 360 mil toneladas de algodão em caroço no Cerrado; em 2018/19, foram 6,6 
milhões de toneladas. O aumento se deu principalmente por conta do incremento de produtividade. No 
início dos anos 1990, a colheita média era de 1,38 toneladas por hectare; 28 anos depois, subiu para 4,3 
toneladas por hectare. Outra mudança foi o deslocamento geográfico das áreas com maior produção e 
produtividade. Antes, muitas microrregiões paulistas e mineiras destacavam-se. Agora, a concentração 
da área e da produção estão nos estados do Mato Grosso e da Bahia. 

Este trabalho mostrou, por meio de dados tabulares, espaciais e das estatísticas geoespaciais, a 
concentração do cultivo e produção da cultura do algodão no bioma Cerrado (aproximadamente 95% do 
total plantado e produzido no Brasil), mais especificamente em uma faixa de leste, centro e oeste do 
estado, descendo para a região sudeste do Matro Grosso e no oeste da Bahia. Mesmo compondo sistemas 
de produção rotacionados com culturas graníferas, em especial a soja e o milho, este grau de concentração 
mostra a necessidade da especialização da produção por parte dos proprietários rurais de uma determinada 
região. É provavel que limitações edafoclimáticas e socioeconômicas, quanto ao investimento em 
máquinas específicas e de um parque para processamento da colheita do algodão, restrinja qualquer 
dispersão significativa do cultivo para outras regiões do país no curto e médio prazo. 

Apesar de margear microrregiões contidas no recorte, o bioma Amazônia responde por apenas 4% de 
toda produção nacional, mais precisamente no estado do Mato Grosso. Mesmo neste bioma, a produção 
se concentra em microrregiões situadas na transição com o bioma Cerrado, nas chamadas franjas, bordas 
ou regiões lindeiras do sul do bioma florestal em contato com as savanas tropicais. 

Nos 20 municípios situados na transição entre os biomas Amazônia e Cerrado, seria recomendado um  
estudo complementar mais detalhado, especialmente com a espacialização georrefereciada dos campos 
dedicados à cultura do algodão em cada município. Com esses mapeamentos seria possível elaborar 
informações complementares sobre a dinâmica do uso e ocupação das terras e o cruzamento com novos 
dados, como os disponíveis no Cadastro Ambiental Rural (CAR). Isso permitiria uma melhor qualificação 
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do cultivo nessas áreas de transição e traria maior clareza quanto à sustentabilidade de sua produção, com 
a indicação mais precisa do bioma no qual estão localizados. 
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