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1. ATIVIDADES TÉCNICAS DA APIPA 

 

A visita com os consultores Dr. Eleusio Freire (Cotton Consultoria) e Dr. Fábio Aquino (Embrapa Algodão) 

aconteceu na primeira semana de julho, com visitas em todas as fazendas produtoras de algodão. As observações 

importantes dessa rodada foram: ótima perspectiva de qualidade da fibra, aumento da produtividade por hectare 

em comparação a safra anterior e a realização da última avaliação dos ensaios de variedades acompanhadas pela 

APIPA. As informações levantadas nos ensaios, assim como informações da safra atual, serão todas compiladas 

e inseridas no segundo Boletim Técnico da APIPA que será divulgado no final de 2021. 

 

 

Cronograma das visitas dos consultores ao Piauí: 

Visita 05: 05 a 09/jul/2021 – realizada; Visita 06: 23 a 27/ago/2021 – confirmada. 

 

2. PANORAMA DO ALGODÃO 

 

 

As chuvas cessaram final de abril, com isso as lavouras de safrinha (principalmente milho) ficaram em parte 

prejudicadas. Porém, para a cultura do algodão, embora seja difícil fazer essa avaliação, provavelmente tenha 

havido mais benefício do que prejuízo, uma vez que as perspectivas, com quase 35% de área colhida no dia 9 de 

julho, era de 308 @/ha de média no Estado. Os primeiros lotes foram colhidos com 168 DAE (variedade DP 555 

BGRR) e 178 DAE (variedade FM 985 GLTP). A colheita iniciou no dia 18 de junho na fazenda Progresso em 
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Uruçuí. Mesmo com os problemas relatado no Informativo Técnico 14, falta de chuvas, apodrecimento, entre 

outros, a média de produtividade do algodão está surpreendendo positivamente, pois os pesos de capulhos está 

bem melhor que na safra anterior. Se as perspectivas de médias no Estado confirmarem, o aumento de 

produtividade, em relação à safra 2019/2020, será de quase 20%. As cultivares com melhor perspectivas de 

produtividade, são a FM 985 GLTP e a DP 555 BGRR. As cultivares sem tecnologia para a lagarta Spodoptera 

tem tido danos consideráveis por essa praga, mas há de se considerar que a FM 985 GLTP está tendo ótima 

estabilidade na região sul do Estado, assim como a DP 555 BGRR (plantada apenas pelo grupo Progresso). 

 

Bicudo-do-algodoeiro – as médias de aplicações em área total chegaram a 9,5 no núcleo da Coaceral, nove em 

Santa Filomena e 3,5 em Uruçuí, com média geral de sete aplicações no Piauí. A quantidade de aplicações em 

área total considera também as aplicações em bordaduras que são somadas, chegando assim no total de aplicações. 

No núcleo de Uruçuí não houve detecção de bicudo nesta safra. 

 

 

Ramularia areola – nessa safra o número total de aplicações para ramularia ficou em média 8,2 no Estado para 

as cultivares sensíveis a essa doença e quatro aplicações para as cultivares RX. 

 

Outras pragas – como relatado no Informativo 14, no núcleo de Uruçuí está tendo presença da cochonilha branca 

(provavelmente Phenacoccus solenopsis) e devemos ficar atentos para a próxima safra. Houve pressão em 

algumas fazendas/ensaios de ácaro (Tetranychus urticae), é necessário avaliar se essa pressão não possa ter sido 

causada por uso de produto de amplo espectro. 

 

3. ÁREAS DE ROTAÇÃO 

 

 

Nesta safra, salvo alguns produtores que não plantaram algodão, os demais produtores fizeram ótimo manejo das 

áreas de rotação, evidenciando o fato de não ter sido encontrado bicudo no núcleo de Uruçuí. No núcleo da 

Coaceral tem sido realizado ótimo manejo das soqueiras e tigueras ao longo das safras nas fazendas que a Apipa 

acompanha, porém, por essa região ter maior quantidade de áreas de algodão (divisa com fazendas da Bahia), 

provavelmente há maior pressão do bicudo, havendo necessidade de maior número de aplicações em área total. 

Em Santa Filomena, região que havia maior quantidade de fazendas com algodão na safra anterior, é onde há os 

maiores problemas de bicudo, pois alguns produtores não têm feito ótimo manejo das soqueiras, permitindo a 
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presença de tigueras dentro do milho, por esse motivo, há presença de bicudo em alguns lotes de áreas de rotação. 

As áreas de rotação e as áreas de algodão atuais serão acompanhadas ao longo da entressafra. 

 

3.1 Vazio Sanitário 

 

O vazio sanitário do algodão (Gossypium hirsutum sp.) no Piauí não teve ainda a formalização com o órgão 

competente, houve sim a realização de reunião entre produtores, Apipa e Consultores na safra 2018/2019 no 

núcleo de Santa Filomena para definir uma data, ficando acordada o período entre 20/setembro e 20/novembro. 

Essa data poderá ser alterada, uma vez que no Estado algumas regiões são bem distintas quanto ao clima. Com 

isso, até que uma nova reunião com os demais núcleos seja realizada, entendemos ser prudente considerar a 

data acima como a do vazio sanitário para a região do Cerrado do Piauí. Fonte: Informativo Técnico 008_2020 

 

4. ENSAIO DE CULTIVARES  

 

Os ensaios de cultivares estão sendo avaliados mensalmente. Entre os dias 05 e 08 de julho, a consultoria avaliou 

todos os materiais de todos os ensaios e as informações serão compiladas juntamente com informações de HVI e 

de produtividade e serão divulgadas no segundo Boletim Técnico da APIPA. 

 

 
 

5. RECOMENDAÇÃO DAS CONSULTORIAS 

 

5.1 Pesquisador Dr. Fábio Aquino – Entomologista Embrapa Algodão 

 

É chegado o fim da safra e mesmo com algumas intempéries ambientais é perceptível à melhoria do avanço da 

produtividade. Os fatores para o sucesso já foram mencionados. No tocante às pragas mais comuns, destacamos 

o bicudo-do-algodoeiro que exceto pela pressão um pouco maior no núcleo Santa Filomena e Coaceral (motivo 

já explicado) podemos considerar praticamente pressão zero nos outros núcleos. É uma grande conquista porque 

em anos anteriores em algumas fazendas houve grande pressão do bicudo, mas com o manejo adequado e 

seguindo as recomendações verificou-se que é possível conviver com esta praga em níveis populacionais bem 

baixos. Ficou claro que a boa destruição dos restos culturais e o manejo eficiente das tigueras nas áreas de rotação 

foram eficazes para suprimir a população de bicudo (ou seja, o bicudo não teve onde permanecer e se multiplicar), 

isso não significa que não havia, mas com uma densidade populacional baixíssima. Reforçamos a necessidade de 
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monitorar na entressafra. Destacamos que o controle de bordadura mostrou-se eficiente, tanto que em alguns 

locais praticamente não houve aplicação em área total, durante todo o ciclo de cultivo. Além de ser eficiente para 

o controle da praga, reduz os custos operacionais e o impacto no ambiente. O somatório das áreas de bordadura 

fica em média de 10 a 30% da área total. Alertamos para presença de cochonilha (já citada) e para a ocorrência 

de Helicoverpa causando injúria em maçãs de algodão com tecnologia Vip3. Isto é preocupante porque esse tipo 

de escape poderá provocar aumento da população de lagartas resistentes a essa tecnologia, vale lembrar que o 

milho e a soja tem a mesma tecnologia e se a pressão de seleção aumentar, poderá causar danos significativos. 

Monitorar é fundamental. Se possível usar armadilhas com feromônios, observar as revoadas e a direção delas. 

Não custa lembrar, Lepidópteros tem grande capacidade de dispersão. 

 

5.2 Dr. Eleusio Freire – Cotton Consultoria 

 

A conclusão da safra 2020/2021 está sendo efetuada nas fazendas com elevação de produtividade, resultante 

principalmente das seguintes tecnologias: plantio das lavouras na janela ideal de plantio (segunda quinzena de 

dezembro); adoção do manejo adequado para cada cultivar utilizada; controle preventivo do bicudo nas 

bordaduras em pulverizações a cada 5 dias; controle de ramularia alternando uso de Merthin a cada duas 

aplicações de fungicidas protetores e com mudanças de ingredientes ativos; uso de adubações em cobertura 

parceladas em 2 a 3 aplicações; regulação de porte das plantas mantendo-as até as colheitas com menos de 130 

cm. Porém, os custos de controle de ramularia, Spodoptera e bicudo são elevados e por isso os produtores 

precisam experimentar cultivares com resistência a ramularia e spodopteras como as FM 978 GLTP, FM 970 

GLTP, TMG 31 B3RF entre outras. Nas fazendas onde o complexo fusarium + nematoide de galhas provocaram 

redução de produtividade, restam as alternativas de rotação de culturas ou de uso de cultivares de algodão mais 

resistentes como a IMA 5801 B2RF ou BRS 500 B2RF. Para reduzir custos com o controle de bicudos as 

tecnologias mais eficientes são a destruição rápida das soqueiras e os controles nas bordaduras.  

 

6. RESUMO 

 

As conclusões iniciais da colheita do algodão nesta safra são animadoras e devem surpreender positivamente. 

Com esses primeiros resultados após início da colheita, a equipe técnica da APIPA mantém a certeza de que o 

Piauí tem ótimo potencial na cultura do algodão, mas é importante e é um desafio para os produtores manter uma 

média estável ao longo das safras, havendo esforço para superá-la a cada ciclo. Esse potencial vem da capacidade 

que as unidades produtivas possui como: corpo técnico, capacidade de evolução no manejo de pragas, doenças e 

capacidade de manejo diferenciado das cultivares. Com bons manejos e aproveitando os benefícios do Estado, 

com bons solos e muita luz, é possível produzir bem mesmo em situações de veranicos longos. 

 

Adubação do Algodoeiro no Ambiente de Cerrado > Fase de manutenção da fertilidade do solo 
 
Após a fase de correção ou construção da fertilidade, cujo principal objetivo é colocar os nutrientes acima do nível crítico, pode-se adotar a adubação de manutenção, ou seja, esta fase é atingida quando os níveis de 

nutrientes já estão adequados. A recomendação será realizada com base na extração de nutrientes, que está em função da expectativa de produtividade. 

 

Nitrogênio – As quantidades de nitrogênio recomendadas para o algodoeiro são determinadas em função da produtividade estimada, do potencial de imobilização de nitrogênio no solo, que é determinado pela palhada 

da cultura antecessora e da cultura antecessora e pelo potencial de perda. A tomada de decisão quanto às doses de nitrogênio deve ser baseada nos seguintes critérios descritos a seguir: 

Maior dose de N: Cultura anterior for gramínea, Baixo teor de matéria orgânica, Início do sistema plantio direto; 

Menor dose de N: Cultura anterior for leguminosa, Alto teor de matéria orgânica, Vários anos de sistema plantio direto – sistema estabilizado. 

 

Fósforo – A adubação de manutenção para fósforo deve ser realizada quando os níveis do solo já estiverem adequados. 

➢ Teores de P abaixo do adequado: adubação fosfatada no sulco é mais eficiente; 

➢ Teores de P igual ou acima do adequado: não há diferença de produtividade com relação ao modo de aplicação (sulco ou lanço). Contudo, para diminuir risco de redução na produtividade e com a finalidade 

de uniformizar o desenvolvimento inicial da cultura, recomenda-se que pelo menos 30 kg a 40 kg de P2O5 sejam aplicados no sulco de semeadura. 

 

Potássio – Em teores abaixo do nível crítico ou adequado, recomenda-se doses mais elevadas. A recomendação também está em função da expectativa de produtividade, visto que o potássio juntamente com o nitrogênio 

são os nutrientes mais absorvidos pelo algodoeiro. 

➢ Nunca aplicar mais do que 60 kg/ha de K2O no sulco de semeadura; 

➢ Teores de K abaixo do adequado: aplicar até 60 kg/ha de K2O no sulco de semeadura e o restante a lanço, podendo ser desde antes da semeadura até 15 dias após a emergência da cultura; 

➢ Teores de K igual ou acima do adequado: aplicar todo o K a lanço, em pré-semeadura (em segunda safra) ou até 30 dias após a emergência, dependendo da textura do solo. 

 

Micronutrientes 

Boro Dose recomendada: 1 kg/ha a 3 kg/há  Zinco Dose recomendada: Se o teor no solo for abaixo de 1,6 mg/dm³, a dose recomendada é de 2 kg/ha aplicado a lanço por safra, ou aplicar 6 kg/ha a lanço a cada 3 anos 

 

Considerações importantes: 

➢ Para os micronutrientes Cu, Fe, Cl e Mo, não há registros de resposta do algodoeiro à adubação no Brasil; 

➢ A calagem pode promover redução na disponibilidade de micronutrientes. Quando o pH em água estiver acima de 6,4 a aplicação de Mn é necessária e pode ser feita via foliar; 

➢ Em sistema plantio direto: ficar atento após as aplicações superficiais de calcário que podem induzir deficiências temporárias de micronutrientes. Nesse caso, deve-se fazer adubação foliar. 

 
Fonte: Comunicado Técnico 375 – Embrapa Algodão 

Autores: Ana Luiza Dias Coelho Borin, Gilvan Barbosa Ferreira e Maria da Conceição Santana Carvalho 
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Esse informativo teve sua divulgação em 13/07/2021, com informações coletadas no mês de junho e primeira 

semana de julho de 2021, através de visitas às propriedades. 
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