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1. ATIVIDADES TÉCNICAS DA APIPA - Rodadas Técnicas – Consultoria 

 

No mês de março, entre os dias 08 e 12, realizamos a segunda Rodada Técnica de consultores nas regiões 

produtoras do Estado, conforme cronograma abaixo. 

 

 

Visita 02: 08 a 13/mar/2021 – realizada; Visita 05: 24 a 29/mai/2021 – agendada; 

Visita 03: 12 a 16/abr/2021 – confirmada; Visita 06: 28/jun a 03/jul/2021 – agendada; 

Visita 04: 26/abr a 01/mai/2021 – confirmada; Visita 07: 26 a 31/jul/2021 – agendada. 

 

Nesta visita, rodamos em todas as regiões produtoras, avaliando lavouras e conversando com os 

responsáveis em cada propriedade. Entre os destaques do mês de fevereiro, houve bastante chuvas em todas as 

regiões, com médias de mais de 400 mm, no entanto, não houve prejuízo para a cultura em si, em virtude do 

estádio fenológico, mas atrasou muitas aplicações e em algumas áreas/lotes o algodão conseguiu escapar e será 

necessário segurar com doses mais altas de regulador. 

 

 

2. PANORAMA DO ALGODÃO 

 

De acordo informações levantadas durante a Rodada Técnica entre os dias 08 e 12 de março, o algodão 

está entre 44 e 75 DAE com 11 a 20 nós em média. De modo geral, o algodão está em ótimo desenvolvimento, 

com muitas áreas chegando a 1 metro de altura ou mais, evidenciando que há necessidade de intensificar o uso 

de regulador de crescimento nas próximas semanas (atentar para possibilidade de veranico em março, além do 

aumento de carga no algodão que podem segurar o crescimento vegetativo). Vale destacar que o crescimento 

acelerado do algodão, vem da dificuldade de aplicações de regulador no mês de fevereiro e início de março, uma 

vez que houve chuvas intensas e constantes. Embora tenha havido excesso de chuvas, não houve abortamento 

excessivo pelas plantas, situação verificada na safra passada no mês de março. O bicudo-do-algodoeiro 

(Anthonomus grandis) entrou em algumas áreas no final do mês de fevereiro, mesmo com as aplicações em 

bordaduras, que agora foram aumentadas de largura, conforme informações coletadas. Normalmente a largura de 

faixa é aumentada somente no local de entrada do Bicudo. Todos os produtores/responsáveis foram orientados, 

pelos consultores, a aumentar a faixa de aplicações e intensidade para a cada 5 dias. Por enquanto o bicudo foi 

constatado em apenas 3,04% das áreas comerciais no cerrado. 

Foto 01 e 02: Visita fazendas Progresso (esquerda) e Canel (direita) 

Foto 03 e 04: Visita fazendas Cerrato (esquerda) e Parceiro – SLC Agrícola (direita) 
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Pulgão-do-algodoeiro (Aphis gossypii), Mosca-branca (Bemisia tabaci) e Lagarta do cartucho 

(Spodoptera frugiperda) figuram, até então, como as pragas principais nas regiões produtoras. Tripes 

(Frankliniella schultzei) teve leve pressão em algumas áreas. Em virtude da pressão de Aphis gossypii já é 

possível encontrar a presença de virose atípica, principalmente  nas áreas mais avançadas, já Bemisia tabaci tem 

aumentado bastante após início da colheita da soja e deve se intensificar no mês de março e abril, incluindo 

também o percevejo marrom da soja (Euschistus heros) em locais com menor controle dessas pragas. Quanto a 

lagarta Spodoptera, nas áreas de cultivares com a tecnologia Vip3A ainda não houve necessidade de controle, 

porém nas demais cultivares tem apresentado presença constante, embora, não houve relatos que a praga tenha 

tido dificuldade de controle parecidos com aqueles observados na safra 2018/2019 e em algumas áreas da safra 

passada (2019/2020). 

 

 

Mancha de Ramularia (Ramularia areola), Mancha-alvo (Corynespora cassiicola) e Mela 

(Thanatephorus cucumeris) figuram entre as principais doenças do algodoeiro no Piauí. No entanto, a primeira é 

a que causa maiores danos à cultura e, portanto, é necessário maior atenção. A maioria dos produtores já entraram 

com o fungicida Mertin (p.a. Hidróxido de Fentina) para controle da ramularia. Esse produto é usado de forma 

curativa e tem tido bons resultados nas áreas produtoras. Em resumo, os níveis de doenças nas regiões estão bem 

controladas e em algumas áreas com baixa presença, destacando apenas presença de Mofo-branco (Sclerotinia 

sclerotiorum) na região da Coaceral. 

 

Foto 07 e 08: Mela (esquerda) e mofo-branco (direita) 

Foto 05 e 06: Pulgão-do-algodoeiro (esquerda) e lagarta Spodoptera frugiperda (direita) 

 

Foto 09 e 10: Mancha de Ramularia (esquerda) e mancha-alvo (direita) 
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Outras pragas como Larva minadora (Liriomyza huidobrensis), cochonilha do algodoeiro (Phenacoccus 

Solenopsis), entre outras,  tem aparecido com alguma frequência, mas, por enquanto não tem se apresentado como 

uma dificuldade no manejo, de acordo informações levantadas e monitoramento. Dentre outros problemas do 

algodão, tem aparecido com bastante frequência as cavitações e, até o momento temos identificado na cultivar 

FM 985 GLTP em apenas umas duas áreas que estavam com porte alto (90 a 100 cm). 

 

 

2.1 Soja e Milho 

 

 De acordo informações levantadas, a média de sacas por hectare de soja colhido estão entre 40 e 80 

(média), sendo que, mesmo com veranicos acima de 30 dias ou mais, várias fazendas conseguiram boas médias. 

Mas, vale destacar que essas propriedades que conseguiram médias boas, mesmo com veranicos, fazem ótimo 

manejo de solos com uso de palhada, em específico o consórcio Milho+Braquiária. Ressaltando ainda, que esses 

manejos incluem descompactação e correção de solos, além, é evidente, de adubação equilibrada. No final do 

mês de fevereiro teve início o plantio do milho safrinha e há boas perspectivas de produtividade. O plantio segue 

no mês de março, havendo necessidade de boas chuvas em abril para os produtores conseguirem médias 

razoáveis. 

 

3. BICUDO – Áreas de rotação e eliminação de tigueras 

 

Detectamos a presença de bicudo em tigueras nas áreas de rotação ainda no mês de fevereiro. Os maiores focos 

de bicudo são nas situações em que há falhas de plantios nas áreas de rotação ou quando a cultura, seja soja ou 

milho não fecham bem em virtude de veranicos/seca prolongada, situação verificada na safra passada, mas não é 

o caso dessa safra, pois a maioria das áreas pós-algodão fecharam bem as ruas. 

 

 

Não encontramos presença de bicudo em plantas de algodão na beira de estradas/rodovias, apenas em 

tigueras presentes nas fazendas/algodoeira. A partir do mês de março, a soja começa a maturar e assim aumenta 

a incidência de luz na parte inferior, dessa forma, as possíveis plantas de algodão presentes conseguem emitir 

botões florais, aumentando assim os riscos para proliferação de bicudo para as áreas de algodão comercial. A 

eliminação de tigueras em beira de estradas e rodovias continua bastante intensa, pois o clima está favorecendo 

a germinação e crescimento rápido das plantas. Como informado, na safra atual não encontramos bicudo nas 

Foto 13 e 14: Postura de bicudo (esquerda) e plantas tigueras em falha de plantio de milho (direita) 

Foto 11 e 12: Virose atípica (esquerda) e planta de algodão com Cavitação-abortamento (esquerda) 
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tigueras presente nas rodovias, mas em anos anteriores encontramos bicudo em três pontos: na BR-135 entre os 

municípios de Cristino Castro e Bom Jesus, Redenção do Gurguéia também na BR-135 e na PI-392 entre os 

municípios de Ribeiro Gonçalves e Baixa Grande do Ribeiro. 

 

 

4. ENSAIO DE CULTIVARES  

 

Seguem abaixo as avalições do consultor Dr. Eleusio Freire realizadas nos ensaios de cultivares instaladas 

nas fazendas associadas da Apipa. 

 

Ensaio de cultivares Piauí 01 – 57 DAE 

Cultivar Porte (cm) 
 Quantidade Notas 
 Nós Botões Maçãs Pos. perdidas Ramularia Pulgão Virose 

FM 974 GLT 76  14 8 - - - 5 - 

DP 1866 B3RF 76  14 8 - - - 5 - 

BRS 500 B2RF 73  13 6 - - - 4 - 

FM 906 GLT 60  13 8 - - - 5 - 

TMG 44 B2RF 62  13 6 - - - 5 - 

IMA 5801 B2RF 80  13 11 - - - 2 - 

FM 985 GLTP 70  12 9 - - - 5 - 

 

Ensaio de cultivares Piauí 02 – 66 DAE 

Cultivar Porte (cm) 
Quantidade Notas 

Nós Botões+F. Maçãs Pos. perdidas Ramularia Pulgão Virose 

IMA 2106 GL 100 17 14 3 0 1,5 - - 

IMA 5801 B2RF 100 17 16 5 0 1 - - 

TMG 44 B2RF 80 17 12 1 1 1 - - 

FM 985 GLTP 90 17 10 2 0 2,5 - 1,5 

BRS 500 B2RF 110 16 7 1 0 1 - - 

BRS 437 B2RF 110 16 11 1 0 1,5 - - 

BRS 436 B2RF 110 16 11 5 0 1 - - 

 

Ensaio de cultivares Piauí 03 – 66 DAE 

Cultivar Porte (cm) 
Quantidade Notas 

Nós Botões+F. Maçãs Pos. perdidas Ramularia Pulgão Virose 

IMA 5801 B2RF 97 15 9 - - - - 2,2 

TMG 44 B2RF 82 16 12 - - - - 2,5 

FM 985 GLTP 85 16 7 - - - - 3 

BRS 500 B2RF 105 16 16 - - - - 1 

BRS 437 B2RF 92 17 9 - - - - 2 

BRS 436 B2RF 93 16 14 - - - - 1,8 

 

Foto 15 e 16: Tigueras de algodão em área de soja (esquerda) e eliminação de tigueras (direita) 
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Ensaio de cultivares Piauí 04 – 38 DAE 

Cultivar Porte (cm) 
Quantidade Notas 

Nós Botões Maçãs Pos. perdidas Ramularia Pulgão Virose 

IMA 5801 B2RF 40 11 1 - - - - - 

FM 911 GLTP 35 11 6 - - - - - 

TMG 47 B2RF 30 10 2 - - - - - 

FM 974 GLT 35 10 3 - - - - - 

FM 906 GLT 40 10 2 - - - - - 

DP 1866 B3RF 35 10 3 - - - - - 

FM 985 GLTP 40 10 3 - - - - - 

DP 1857 B3RF 40 9 3 - - - - - 

FM 976 TLP 37 10 1 - - - - - 

FM 970 GLTP 40 10 3 - - - - - 

TMG 81 WS 40 10 3 - - - - - 

FM 912 GLTP 35 10 3 - - - - - 

Observações: o manejo realizado em ambos os ensaios são padrões de cada fazenda. Referência das Notas: 01 a 

05, sendo nota 01 sem danos e 05 com danos em toda a planta. 

 

5. RECOMENDAÇÃO DAS CONSULTORIAS 

 

5.1 Consultor Dr. Eleusio Freire – Cotton Consultoria 

 

Os produtores devem atentar para um bom manejo de reguladores de crescimento para atingirmos o ponto 

de desfolha com 23 a 25 nós e porte próximo de 130 cm. As dosagens nos Algodões de porte mais alto tem que 

ser aumentadas de modo a  reduzir o comprimento de internódio para 3 a 4 cm de largura. As aplicações de 

inseticidas em bordaduras tem que ser amostradas para identificar pontos de entrada de bicudos nas áreas e se 

necessário, dobrar a largura das bordaduras. As últimas coberturas de adubação devem ser concluídas até 100-

110 dias e se necessário partir para aplicações de NK foliares. 

 

5.2 Dr. Fábio Aquino – Entomologista Embrapa Algodão 

 

Os algodões estão em média com 70 DAE, período importante para consolidação da produção. Porém, 

período bastante vulnerável ao ataque de pragas. Dos 60 aos 120 DAE a pressão de pragas tende a ser elevada. A 

última rodada técnica mostrou pressão de mosca branca, migrante da soja, presença de lagartas, mas em baixa 

pressão. Foi observada a presença de algodão em alguns pontos dentro de plantios de milho e soja. Acontece que 

quando há falhas no plantio da rotação, milho ou soja, onde foi algodão na safra anterior, fatalmente haverá 

plantas remanescentes e estas poderão abrigar “famílias” de bicudo. Este fato implicará diretamente na pressão 

de bicudo na safra seguinte. A eficácia no combate as tigueras é fundamental para a baixa pressão de bicudo. 

 

6. RESUMO 

 

 De modo geral, tem se realizado bons manejos de pragas e doenças e até então tem se visto poucos 

problemas, evidenciando ótimo acompanhamento pelos técnicos e agrônomos responsáveis. Apesar das raízes do 

algodão estarem muito boas, os produtores devem ficar atentos com chuvas nos meses de abril e maio, pois uma 

vez que tenha chovido bastante em fevereiro e março, corre o risco de diminuir nos meses seguintes. As médias 

acumuladas estão beirando os 900 mm em algumas regiões e em outras próximas de 1000 mm. Nesse momento 

que a soja começa a ser colhida, os monitoramentos para Bicudo devem ser intensificados para identificar 

possíveis pontos de entrada, evitando que migrem para as áreas comerciais de algodão. Atenção também para uso 

de regulador de crescimento, principalmente em cultivares mais agressivas. 

 

As boas perspectivas da safra de algodão na presente safra continuam animadoras e, com os bons preços 

da pluma e do caroço, anima ainda mais os produtores. Muitos produtores com contratos fechados dessa safra, 

não aproveitam toda essa alta, mas podem se beneficiar com vendas/contratos futuros. 
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- I N F O R M E  C U L T U R A  D O  A L G O D O E I R O - 
 
Falando um pouco sobre Abortamento de botões... 
 

CAVITAÇÃO 

 

A cavitação ou embolismo é a formação de bolhas de ar na coluna de água. Para entender a formação dessas bolhas é 

preciso entender a dinâmica da água no sistema solo-planta-atmosfera. 

 

A água movimenta-se através de um sistema contínuo do solo para a atmosfera e no caso da produção agrícola, através 

do sistema solo-planta-atmosfera. Assim a atmosfera, ou o déficit de pressão de vapor, dirige a perda de água da planta 

e do solo. O controle da perda de água da planta à atmosfera é feito pelos estômatos, processo mediado pelo ácido 

abscísico produzido nas raízes e pelo potássio que controla a pressão de turgor nas células guarda dos estômatos. 

Quando a planta abre o estômato para absorver CO2, libera O2 e vapor de água, que serve para resfriar o dossel à uma 

temperatura adequada para a atividade da Rubisco, enzima que fixa o carbono. Assim, a produtividade agrícola depende 

do volume de água transpirado pela planta. 

 

Na planta, as moléculas de água são unidas pelas pontes de hidrogênio, ou força de coesão. Além disso, a adesão é a 

propriedade de atração da água à uma fase sólida, como a parede de uma célula por exemplo. Assim, a movimentação 

vertical da água depende dessas duas propriedades. Estudos têm indicado que a água em capilares pode resistir à tensões 

inferiores a -30 MPa (megapascals). Quando uma ponte de hidrogênio se rompe, o espaço é preenchido por bolhas de 

ar, que estão dissolvidas na água, que reduz a resistência á tensão da coluna de água, podendo haver rompimento, o 

que caracteriza o processo de cavitação. 

 

O que fazer para evitar a cavitação 

 

A estratégia é melhorar o controle da perda de água pela planta (folhas), seja através do melhor acesso da água no solo 

(sistema de semeadura direta), ou do controle estomático através da nutrição balanceada, especialmente com potássio. 

O uso de reguladores de crescimento também é uma estratégia que pode reduzir a cavitação, pois a redução da área 

foliar diminuirá as perdas de água por transpiração e pode ajudar a planta a escapar de uma situação de estresse. O 

manejo do regulador deve ser realizado durante e principalmente após a ocorrência do estresse (hídrico, luminoso ou 

térmico), pois nessa condição a planta retomará o seu crescimento de forma agressiva. Além disso, o manejo da 

adubação nitrogenada deve ser postergado em alguns dias para evitar o estímulo ao crescimento excessivo. Cabe 

ressaltar ainda que a abscisão de estruturas reprodutivas é um fenômeno natural no algodoeiro e somente parte delas 

serão retidas pela planta (entre 50 e 80%), e a cavitação representa um pequeno percentual desse abortamento. Logo, 

a redução do abortamento natural provocado pela baixa disponibilidade de luz através do controle do crescimento 

vegetativo excessivo tende a diminuir o peso das estruturas cavitadas no total abortado. Assim, os efeitos do elevado 

Déficit de Pressão de Vapor poderão ser mitigados, mas nem sempre eliminados, especialmente se o DPV for muito 

alto (acima de 2,0 kPa). 

 

Fonte: Por Fábio Rafael Echer, Doutor em Agronomia 

Professor e Pesquisador na Unoeste em Presidente Prudente – SP 

http://www.cottonapps.com.br/blog/cavitacao/  
 

Foto 17 e 18: Algodão em ótimo desenvolvimento 
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Esse informativo teve sua divulgação em 18/03/2021, com informações coletadas no mês de fevereiro e março 

de 2021, através de visitas às propriedades. 
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