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1. ATIVIDADES TÉCNICAS DA APIPA 

 

Após a divulgação do informativo técnico número 13, em 04 de maio, não houve mais chuvas no Estado, pelo 

menos nas áreas produtoras de algodão e de acordo informações levantadas. Com isso, algumas áreas de safrinha 

de milho ficaram prejudicadas, porém, para a cultura do algodão, talvez tenha sido mais interessante, uma vez 

que, com mais chuvas, poderia haver maior quantidade de maçãs podres. No entanto, várias áreas não 

conseguiram encher bem o ponteiro por falta de chuvas. 

 

 

No mês de maio realizamos a quarta Rodada Técnica com o Pesquisador da Embrapa Algodão, Dr. Fábio Aquino. 

Os principais destaques foram: perspectiva de início de colheita ainda na primeira quinzena de junho, todas as 

lavouras fecharam seu ciclo e estão com as cargas definidas. Destacamos que nesta rodada houve menos contato 

com responsáveis / produtores / gerentes / coordenadores em virtude de restrições por conta do covid-19. 

 

Visita 01: 01 a 06/fev/2021 – realizada; Visita 04: 24 a 29/mai/2021 – realizada; 

Visita 02: 08 a 13/mar/2021 – realizada; Visita 05: 28/jun a 03/jul/2021 – confirmada; 

Visita 03: 26 a 30/abr/2021 – realizada; Visita 06: 26 a 31/jul/2021 – agendada. 

 

2. PANORAMA DO ALGODÃO 

 

 

No final do mês de maio o algodão estava entre 127 e 155 DAE com todas as lavouras com cargas definidas. De 

modo geral, a média de posições perdidas em algumas lavouras tem sido superior a 60%, com muitas perdas no 

baixeiro por apodrecimento, situação recorrente em praticamente todas as safras. Perdas também por cavitação, 

insetos e por abortamentos no terço médio devido dias nublados. A falta de chuvas em maio, dificultou uma 

melhor formação de ponteiros, sendo comum encontrar várias plantas sem a presença de maçãs no ponteiro. As 

cultivares com melhores ponteiros, considerando os últimos 5 nós e considerando ainda apenas maçãs médias e 

grandes (maçãs seguras), de acordo avaliações, foram: TMG 44 B2RF e DP 555 BGRR. As cultivares que fizeram 

melhores ponteiros, tiveram também perdas no baixeiro e terço médio. A cultivar FM 985 GLTP, considerando 

apenas os últimos 5 nós, de acordo avaliações, obteve a menor quantidade de maçãs firmes no ponteiro, no 

entanto, contabilizou maior número de estruturas reprodutivas em toda a planta e, provavelmente deve ser o 
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material com o maior nível de produtividade (considerando apenas as áreas comerciais). Apesar que as lavouras 

praticamente já estão todas definidas, ainda será necessário melhores avaliações para que consigamos obter a 

média de produtividade. Porém, acreditamos que possa ser superior à safra 2019/2020 em pelo menos 8%. Os 

produtores estão fazendo as últimas aplicações de manejo do algodão, seja para pulgão, mosca-branca, bicudo ou 

outro problema específico, além das aplicações de desfolha. 

 

Bicudo-do-algodoeiro – O número de aplicações em área total tem sido maior no núcleo da Coaceral, região com 

maior número de áreas de algodão. Em Santa Filomena também tem havido pressão relativamente alta da praga 

(inclusive maior que nas áreas da Coaceral acompanhadas pela Apipa), havendo necessidade de várias aplicações 

em área total. Já em Uruçuí, nesta safra, até o final de maio, não houve relatos de presença da praga, com isso, as 

aplicações em área total tem sido realizada apenas em algumas fases como a B1. Em todas as regiões/núcleos, 

tem sido realizado aplicações em bordaduras, normalmente a cada semana. O número total de aplicações para 

Bicudo é muito variado, havendo propriedades com “zero” aplicações em área total e outras com mais de 10. 

 

 

Outras pragas – Em Uruçuí estamos encontrando a presença de Cochonilha branca, embora seja numa pressão 

baixa, é necessário ficarmos em alerta para as próximas safras, caso venha aumentar a população. Houve pressão 

de ácaro rajado (Tetranychus urticae) em alguns lotes de lavoura. Um outro problema recorrente nas safras são 

os danos por percevejo marrom da soja (Euschistus heros) facilitando assim o apodrecimento por fungos. Há 

também o percevejo manchador (Dysdercus spp) que podem causar problemas na fibra e deve ser levado sempre 

em consideração durante o manejo da cultura. Tripes (Frankliniella schultzei) também tem aparecido bastante 

em praticamente todo o ciclo, havendo maior presença nesta safra em comparação com a anterior. 

 

 

Nesta safra, como relatado no informativo 13, tivemos evidências e relatos da lagarta Helicoverpa spp atacando 

material com tecnologia Viptera. Esse fato mostra a importância do uso de estratégias como o refúgio afim de 

minimizar ou “atrasar” a quebra de resistência pelos insetos à diversas proteínas. Porém, não tivemos relatos 

dessa situação de nenhuma outra região produtora, porém, devemos ficarmos alertas na próxima safra na 

continuidade ou avanço dessa praga na cultura do algodão. Houve outras constatações da Helicoverpa spp em 

lavouras de milho, embora já tenha sido observado em safras anteriores, nesta safra, de acordo levantamento, 

houve maior presença da praga nas lavouras de milho viptera. Essas constatações, relatos e evidências, mostra o 

quanto todos da cadeia produtiva da soja, milho, algodão e demais culturas, devem ficar atentos. 
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3. ÁREAS DE ROTAÇÃO 

 

Neste mês de maio, iniciaram as colheitas de milho nas áreas de rotação. Como relatado no informativo 13, há 

necessidade de muito cuidado nessas áreas para não infestar as lavouras de algodão, mesmo que não haja danos 

à cultura em virtude de sua fase, uma vez que a maiorias das lavouras não possui mais botões e maçãs novas, mas 

pode ser uma problema para a safra seguinte. Como nesse mês apenas deu início a colheita do milho (áreas de 

rotação), melhores avaliações serão realizadas em junho. As áreas de rotação com soja, normalmente no ato da 

colheita, as máquinas acabam destruindo as tigueras, protelando o  problema para os meses seguintes, pois 

normalmente brotam e emitem botões, caso não sejam controladas em tempo. 

 

 

4. ENSAIO DE CULTIVARES  

 

Os ensaios estão sendo conduzidos, em cada local, com manejo padrão fazenda, não havendo intervenção 

específica em nenhuma fase (manejo diferenciado). Logo abaixo segue avaliação com contagem de ER – 

Estrutura Reprodutivas, notas para apodrecimento e ramularia, realizada entre os dias 25 e 28 de maio. Essa não 

foi a última avaliação dos ensaios, no final de junho deveremos concluir as avaliações de produtividade e coletar 

amostras para envio ao laboratório da ABAPA em Luis Eduardo Magalhães (BA) para fazer HVI. 

 

Avaliação realizada entre 25 e 28 de maio de 2021 

Cultivar 
QTD ER Capulhos Notas* QTD ER 

Observação 
QTD/Planta QTD % aberto Apo. Ram. Últimos 5 nós 

FM 985 GLTP 25 4 16,0% 1 1,2 4 Plantio dez/jan 

FM 985 GLTP 11 1 9,1% 2 1 2 Plantio dez/jan 

FM 985 GLTP 14 3 21,4% 2,2 4 3 Plantio dez/jan 

IMA 5801 B2RF 11 3 27,3% 1 1 4 Plantio dez/jan 

IMA 5801 B2RF 19 3 15,8% 1 1 2 Plantio dez/jan 

IMA 5801 B2RF 17 8 47,1% 2,2 1 4 Plantio dez/jan 

TMG 44 B2RF 16 4 25,0% 1 1 7 Plantio dez/jan 

TMG 44 B2RF 16 6 37,5% 1,5 1 4 Plantio dez/jan 
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FM 906 GLT 13 2 15,4% 1 1,5 4 Plantio dez/jan 

DP 1866 B3RF 15 4 26,7% 1 1,2 3 Plantio dez/jan 

FM 974 GLT 19 2 10,5% 1 1 3 Plantio dez/jan 

BRS 437 B2RF 14 0 0,0% 1,5 1 3 Plantio dez/jan 

BRS 437 B2RF 17 7 41,2% 2 4 3 Plantio dez/jan 

BRS 436 B2RF 16 1 6,3% 1,3 1 3 Plantio dez/jan 

BRS 436 B2RF 19 5 26,3% 2 2,5 4 Plantio dez/jan 

BRS 500 B2RF 21 2 9,5% 1,2 1 2 Plantio dez/jan 

BRS 500 B2RF 15 1 6,7% 2 1 3 Plantio dez/jan 

BRS 500 B2RF 17 3 17,6% 1,5 1 2 Plantio dez/jan 

IMA 2106 GL 16 6 37,5% 1,5 3,5 4 Plantio dez/jan 

IMA 5801 B2RF 14 1 7,1% 1 1 1 Plantio fev** 

FM 911 GLTP 15 7 46,7% 1 2,5 1 Plantio fev** 

FM 912 GLTP 16 4 25,0% 1 2 1 Plantio fev** 

TMG 81 WS 15 1 6,7% 1 2 1,5 Plantio fev** 

FM 970 GLTP 20 0 0,0% 1 1,5 1 Plantio fev** 

FM 976 TLP 21 3 14,3% 1 3,5 1,5 Plantio fev** 

DP 1857 B3RF 20 7 35,0% 1 2 1 Plantio fev** 

FM 985 GLTP 18 3 16,7% 1 2,5 1 Plantio fev** 

DP 1866 B3RF 22 3,5 15,9% 1 35 1 Plantio fev** 

FM 906 GLT 18 7 38,9% 1 2,2 3,5 Plantio fev** 

FM 974 GLT 16 2 12,5% 1 3 1 Plantio fev** 

TMG 47 B2RF 25 1 4,0% 1 1 2,5 Plantio fev** 

ER - Estruturas Reprodutivas/Posições seguras, Apo.  = Apodrecimento, Ram.  = Ramularia  
*Notas para Apo. e Ram.: nota 1-sem sintomas, nota 5-sintomas graves afetando a produção  
**Plantio início de fevereiro - Apodrecimento ZERO     

 

5. RECOMENDAÇÃO DAS CONSULTORIAS 

 

5.1 Pesquisador Dr. Fábio Aquino – Entomologista Embrapa Algodão 

 

O aspecto sanitário dos cultivos está bom. A maior pressão de bicudo foi encontrada em Santa Filomena, mas o 

manejo tem mantido sob controle. Ainda persiste, em alguns locais, plantas de algodão tiguera com infestação de 

bicudo. Toda atenção deverá ser dada a essa situação, pois como já destacado em informativos anteriores, a 

permanência de plantas de algodão na entressafra contribui significativamente para maior pressão da praga para 

as safras seguintes. Sempre destacamos que o bicudo não respeita fronteira entre fazendas, então muita atenção 

e cuidado. Algumas fazendas já se preparam para colheita, consequentemente aplicação de desfolhantes, sugere-

se que nestas aplicações seja pulverizado também para bicudo, pois isso contribui para redução da população 

remanescente de campo. Sem as plantas para abrigo, o bicudo fica mais exposto aos produtos. 

 

6. RESUMO 

 

No mês de maio as perdas por apodrecimento diminuíram, em contrapartida, as chuvas não foram suficientes 

para, em boa parte das lavouras, formar bons ponteiros. As avaliações em campo estão sendo importante para 

verificar o que se pode mudar/melhorar nas safras seguintes: stand, época de plantio, cultivares, tecnologias, 

manejos etc. Com melhor perspectiva de produtividade nesta safra, ainda assim, não chegaria as médias das 

melhores regiões produtoras e, isso nos mostra que temos muito a crescer. Mesmo havendo maiores desafios no 

Estado, é possível atingir ótimas produtividades, tornando a cultura mais sustentável e mais rentável, impactando 

em menor risco frente aos seus maiores investimentos em relação à cultura da soja. No informativo número 13, 

comentamos sobre a importância da prevenção no manejo de pragas. E, como tem sido bem difundido e é sabido 

por todos, a prevenção no manejo tem gerado bons resultados e melhor ganhos aos produtores, principalmente a 

prevenção a insetos-pragas chaves como bicudo-do-algodoeiro, ferrugem da soja, nematoides etc. Portanto, 

devemos seguir com boas estratégias e manejos contra essas pragas. 
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Esse informativo teve sua divulgação em 04/06/2021, com informações coletadas no mês de maio de 2021, 

através de visitas às propriedades. 

 

Apoio Financeiro 

 
 
 

     

 

Rua Sol Nascente, 10 – Novo Horizonte 

Uruçuí – PI 64860-000 

 

APIPA no YouTube 

 

APIPA no Instagram 

– 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 – 
 

Desenvolvimento da planta de algodão: Temperatura 
 

A temperatura é o principal fator ambiental que interfere no crescimento e no desenvolvimento do algodoeiro e também de grande 

importância para a formação da qualidade da fibra. Em geral, em Mato Grosso, as temperaturas nas regiões produtoras de algodão 

não são limitantes para obtenção de alta produtividade e qualidade de fibra. Em alguns locais específicos pode haver limitação por 

baixas temperaturas no mês de junho (altitudes superiores a 600 metros - Chapada dos Guimarães, Campo Verde, Primavera do 

Leste, Serra da Petrovina), de modo que a principal consequência disso é o alongamento do ciclo, pois a planta precisa de mais dias 

para acumular os graus-dias necessários para o avanço nas fases fenológicas, e, nesse caso, a formação e o desenvolvimento da 

qualidade da fibra podem ser modificados. Dependendo das condições ambientais após o período de frio, pode haver perdas na 

qualidade. Em outros lugares, de baixa altitude (Rondonópolis, Lucas do Rio Verde, Vale do Araguaia), as altas temperaturas 

noturnas podem interferir tanto na qualidade como na produtividade. Por fim, a combinação de eventos, tais como seca vs. alta 

temperatura, seca vs. baixa temperatura ou encharcamento vs. temperatura noturna ou diurna alta podem apresentar grande limitação 

à obtenção de altas produtividades e qualidade de fibra. 

 
Fonte: MANUAL DE QUALIDADE DA FIBRA – IMAmt 2018 

Desenvolvimento da planta e qualidade da fibra 

Autores: Fabio ECHER Unoeste, Ciro A. ROSOLEM Unesp, Botucatu e Juan Piero A. RAPHAEL Unesp, Botucatu. 

https://www.unoeste.br/site/cursoposgraduacao/documentos/agronomia/2020/2019%20manual_qualidade_parte4.pdf 

– T E M A S  I M P O R T A N T E S  D O  A G R O N E G Ó C I O – 

 
Restrição do Imidacloprido: Risco? 

 
O algodoeiro é uma planta bastante atrativa aos insetos. Esta Malvacea atrai e hospeda diferentes espécies de insetos benéficos e 

pragas. Boa parte dos insetos pragas são controladas com o uso de produtos fitossanitários que são aplicados em diferentes 

formulações e fases fenológicas da cultura. A União Europeia, EUA e Canadá têm analisado os riscos do uso Imidacloprido e alguns 

casos têm sido proibido o uso deste ingrediente ativo para pulverizações e até tratamento de sementes, sob a alegação de efeitos 

adversos sobre insetos não alvos e benéficos, como as abelhas. Obviamente que medidas tomadas no hemisfério norte acabam 

chegando ao Brasil e com algumas consequências. O IBAMA elaborou relatório detalhado sobre a análise de riscos do uso do 

Imidacloprido em diversas culturas e dentre as conclusões devemos considerar as que recaem sobre o algodoeiro. O relatório foi 

encaminhado ao MAPA para que medidas sejam tomadas. Em alguns casos, haverá exclusão de previsão de uso deste ingrediente 

ativo. Para o algodão as restrições são: Pulverização foliar; tratamento de sementes (360 g.i.a./100 kg de sementes). Estas restrições 

devem-se ao fato de não ter sido eliminado o risco na Fase 3, que corresponde aos efeitos do imidacloprido sobre colônias de 

abelhas. Essas restrições e/ou proibições poderão impactar no manejo fitossanitário do algodoeiro, assim medidas alternativas 

deverão ser tomadas. A Embrapa tem contribuído para a mitigação dos riscos que tais proibições possam trazer aos produtores e 

acionada pelo MAPA está elaborando possíveis contribuições para o setor. 

 
Diário Oficial da União. Publicado em 04/05/2021. Edição 62. Seção 3. Página 51. 

Comunicado nº 963088, de 31 de março de 2021. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCMvjt_nieerQR2TOG3CtMzw
https://www.instagram.com/apipaalgodao/

