
 

 

www.apipa.com.br 

 
 
 

 

 

Final de colheita, destruição de soqueiras e 
vazio sanitário 

 

 

 

 

 

Ações Fitossanitárias e Agronômicas para apoiar a expansão do algodão no 
cerrado Piauiense – Safras 2019/20 a 2021/22  

 
 
 

Informativo Técnico nº 07 
Agosto 2020 

http://www.apipa.com.br/


Informativo Técnico 07 – agosto 2020 

2 

www.apipa.com.br | 89 3544 3089 

1. EVENTOS 
 
Foto 01 – Visita Fazenda Canel - Uruçuí 
 
Realizamos uma visita às 
propriedades com o Consultor Dr. 
Eleusio Freire entre os dias 31 de 
agosto e 04 de setembro com o 
objetivo de coletarmos informações 
de final de safra, destruição de 
soqueiras, vazio sanitário, 
planejamento e gravação de vídeos 
técnicos para serem divulgados em 
novembro ou dezembro às equipes 
das fazendas e a comunidade em 
geral, ao qual será disponibilizado nas 
vias digitais e site da associação. Os vídeos técnicos serão elaborados continuamente, principalmente durante 
a safra com o objetivo de preencher todas as etapas dos processos que envolvem o cultivo do algodão, 
adubação, plantio, manejo em geral, colheita, beneficiamento e comercialização. 
 
2. PANORAMA DO ALGODÃO 
 
Quase 99% da safra de algodão no Piauí teve sua conclusão no final de agosto. Como comentado anteriormente, 
as perspectivas de produtividade diminuíram, principalmente após início da colheita, quando houve melhor 
avaliação pelos produtores do menor peso de capulho na maioria das áreas. A produtividade deverá ficar pouco 
acima das 260 @/há no Estado. A qualidade da fibra tem sido um destaque nesta safra em boa parte dos 
materiais, sobretudo aqueles que tem apresentado boa qualidade ao longo das safras anteriores. 
 
A área de algodão para a próxima safra deverá reduzir em quase 52% de acordo último levantamento. Os 
motivos são um conjunto de fatores provocados pela pandemia do coronavírus para o setor como o menor 
consumo da fibra, melhor preços da soja e do milho, queda no preço da fibra, entre outros. Podemos citar 
também como parte dos motivos para a redução do algodão, algumas áreas ainda não bem estruturas com 
produtividades baixa e alguns produtores entrantes de primeira safra no Estado. A maior pressão do Bicudo 
nesta safra deve impactar muito pouco nesta próxima safra na tomada de decisão em diminuir as áreas de 
plantio. 
 
A destruição de soqueiras está muito lenta e, considerando a porcentagem no final do mês de agosto, há certo 
atraso nas atividades, que dentro de 20 dias deveria estar concluída, para que se cumprisse o vazio sanitário. 
Pelo acompanhamento da safra anterior e avaliação na destruição de soqueiras atuais, caso os produtores não 
se atentem a essa atividade que é muito importante, terão grandes problemas com o bicudo nas próximas 
safras.  
 
Entre o final de setembro e segunda quinzena de outubro a Apipa realizará o armadilhamento para Bicudo em 
todas as fazendas que cultivaram algodão comercial na safra 2019/2020 e, também, caso houver, em novas 
propriedades que venha a cultivar o algodão. O armadilhamento deve durar no mínimo 60 dias, podendo ser 
estendido esse período de acordo avalição dos consultores, Apipa e equipes das fazendas. 
 
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 20/09 e 20/11. Essa data 
poderá ser alterada, uma vez que no Estado algumas regiões são bem distintas quanto ao clima. Com isso, até 
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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. 
 
3. BICUDO, ÁREAS DE ROTAÇÃO 
 

Foto 02 – Bicudo em carimã 
 
As áreas com presença de bicudo 
durante a safra, na maioria há presença 
em botões ou carimãs, sendo uma 
ótima oportunidade de realizar a 
eliminação dessas pragas no momento 
da aplicação do herbicida para a 
destruição da soqueira. Essa opção de 
uso de inseticida poderia ter sido 
realizada durante a desfolha ou mesmo 
após colheita. De qualquer modo, uma 
ou duas aplicações de inseticida em 
áreas mais problemáticas com bicudo 

deveria ser pensada pela maioria dos produtores. A Apipa não faz instalação de tubos ou armadilhas após a 
colheita, mas pelo acompanhamento das fazendas que o fazem, vimos que houve muita captura de bicudo em 
tubos logo após a passada do triton e pouca captura no final de agosto. Algumas fazendas fizeram aplicações 
em bateria no final do ciclo, manejo que favoreceu rebaixar muito a população do bicudo. As áreas de rotação 
de segundo ano estão bem manejadas na maioria das fazendas e, não deverá ser um problema para a próxima 
safra, já as áreas de rotação de primeiro ano, dependerá da boa destruição de soqueiras. 
 
3.1 Destruição de Soqueiras – Vazio Sanitário 
 

MÉTODOS DE DESTRUIÇÃO DE SOQUEIRAS 

100% 

96,4% 3,6% 

TRITON / ROÇADEIRA 

CORRENTÃO + 2,4D (20-30 
minuto após) 

85,9% 1,0% 9,5% 

2,4D pós brotação 2,4D no toco 
Arrancador de Soqueiras 

+ Grade 

Figura 01 – Métodos de destruição de soqueiras. Fonte: APIPA 

 
As áreas que estão sendo trabalhadas com correntão somam 3,6% (considerando o total de áreas do Estado) – 
Desse total falta pouco menos de 57% para conclusão. Nessas áreas de correntão se usa em seguida (20 a 30 
minutos após) aplicação com 2,4D, nesse caso já tem concluídos mais de 43% das áreas. 
 
As áreas que estão sendo trabalhadas com triton ou roçadeira somam 96,4% do total do Estado. Desses 96,4% 
de áreas, 85,9% estão sendo trabalhadas com triton + 2,4D após brotação e 9,5% estão usando triton + 
arrancador de soqueiras. Pelo menos 1% estão sendo usados triton + 2,4D no toco 
 
As áreas que estão sendo trabalhadas com triton + 2,4D após rebrote, somando 85,9% – Praticamente em todas 
essas áreas serão aplicadas 2,4D somente após brotação. Alguns testes foram realizados com triton + 2,4D no 
toco, somando pelo menos 1%. Como não conseguimos obter 100% das informações referente as aplicações de 
2,4D após uso do triton, pelas avaliações a campo durante as visitas e informações da maioria das fazendas, 
estimamos que apenas 15,60% das áreas foram aplicados 2,4D após brotação e no toco. 
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As áreas que estão sendo trabalhadas com triton + arrancador de soqueiras somam 9,5% – Desse total, falta 
pouco menos de 31% para conclusão da destruição dos restos culturais. Para uso do arrancador de soqueiras, 
os produtores complementam o trabalho com grade ou escarificador e aplicação de 2,4D caso haja necessidade. 
Outra observação para quem usa esse modelo de destruição de soqueiras é a necessidade do solo estar 
descompactado, pois caso contrário, o arrancador de soqueiras não fará um bom serviço. 
 

Status andamento das atividades nos núcleos - destruição de soqueiras 

Núcleos  Triton/Roçadeira 
Arrancador de 

Soqueiras + grade 
Correntão 

2,4D no toco, após 
rebrote e correntão 

Coaceral  49,80% 69,40% 43,10% 43,10% 
Santa Filomena  85,20% - - 27,10% 

Uruçuí  72,60% - - 16,30% 
Bom Jesus 45,10% - - 0,0% 

Piauí 70,10% 69,40% 43,10% 15,10% 
Figura 02 – Porcentagem da evolução das atividades com Triton/roçadeira e correntão. A porcentagem referente ao uso 
de 2,4D está considerando apenas a primeira aplicação, já que normalmente é necessário uso de duas aplicações. Para 
quem usa implemento como o arrancador de soqueiras + grade, não estamos considerando aplicação de 2,4D inicialmente 
já que esse método já faz uma boa destruição, havendo talvez necessidade de um repasse nos rebrotes, que normalmente 
é necessário. Fonte: APIPA 

 

Foto 03 (esquerda) – arrancador de soqueiras + grade, foto 04 (direita) – correntão + 2,4D após 20-30 minutos 

 
Em resumo, considerando a destruição dos restos culturais por ambos os métodos, apenas 15,10% estão 
concluídos e, infelizmente talvez não haja tempo suficiente para o vazio sanitário o que é muito ruim para 
controle do bicudo, pois é uma estratégia muito importante, uma vez que, quando bem feito, tardaria muito a 
entrada da praga na lavoura da safra seguinte. 
 
Na maioria das áreas do Estado, a umidade é baixa na entre safra, dificultando a destruição de soqueiras pelo 
método químico. Em virtude disso, os produtores devem buscar outros métodos de destruição de soqueiras, 
pelo menos em parte de suas áreas. Outros métodos eficientes podem ser o uso do arrancador de soqueiras, 
ao qual o solo deverá estar descompactado para facilitar a operação, uso de correntão com aplicação de 2,4D 
em seguida ou outras alternativas como uso de bicos de pulverização acoplados diretamente no triton, ao qual, 
em apenas uma única operação, seria concluída a destruição de soqueiras, bastando apenas um repasse 
posteriormente. Vale ressaltar que não há comprovação desse método, algumas regiões estão usando, mas 
ainda estamos aguardando mais informações sobre sua eficiência. 
 
Outras formas de facilitar a destruição de soqueiras seria o uso de cultivares convencionais, no entanto, 
entendemos que a evolução das cultivares fazem parte da sustentabilidade da cultura visando melhorar 
também o operacional das fazendas. Porém, sempre que uma nova tecnologia se incorpora, é necessário que 
haja um aperfeiçoamento do manejo para que não se “culpe” a tecnologia entrante. 
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4. NÚCLEOS PRODUTORES 
 
Com a colheita quase 100% concluída, restando apenas 10,9% na Coaceral e 2,2% em Bom Jesus, as fazendas 
devem focar o operacional na destruição das soqueiras visando o melhor manejo com o bicudo na safra 
2020/2021. O andamento das atividades de destruição de soqueiras está muito lenta e dificilmente algumas 
fazendas cumprirá o vazio sanitário em sua totalidade. Esse atraso, em alguns casos, vem da dificuldade de 
aplicações de herbicidas em virtude da baixa umidade. Nesses casos os produtores devem se atentar e mudar 
o método de destruição de soqueiras. A região/núcleo da Coaceral (nas fazendas que a Apipa acompanha) não 
usa o método mais comum – Triton + 2,4D após brotação e sim outros métodos como correntão e arrancador 
de soqueiras, sendo métodos mais eficientes. 
 

Foto 05 – soqueira com pouca brotação 
 
Médias de produtividades: Coaceral 
318,58 @/há, Santa Filomena 241,24 
@/há, Uruçuí 248,94 @/há e Bom Jesus 
287,06 @/há. Média no Estado: 262,52 
@/há. 
 
Essas médias podem variar em virtude 
da não obtenção de totalidade das 
informações e algumas fazendas não 
concluíram a puxada de fardões e 
rolinhos do campo, portanto são 
médias aproximadas, mas que não 

devem alterar muito. 
 
No próximo informativo vamos destacar as cultivares com melhores produtividade nesta safra 2019/2020. No 
entanto, considerando o talhão de melhor média, tivemos na região de Santa Filomena a FM985GLTP com 
médias acima das 350@/há. Um destaque para esse lote em específico, além do ótimo manejo da fazenda, 
houve bom controle de ramulária e, portanto, pouco apodrecimento, favorecido também pelo clima. 
 
5. DICAS E ALERTAS DA CONSULTORIA 
 
Dr. Eleusio Freire – Cotton Consultoria 
 
No encerramento da safra 2019/2020 alguns problemas observados, são indicadores que os produtores de 
algodão do Piauí precisam ficar atentos as seguintes constatações: 

✓ Plantios em janeiro, fora da janela ideal de plantio de dezembro, podem resultar em perdas de 
produtividade, devido a perdas de ponteiros, apesar de terem menos apodrecimento; 

✓ A obtenção de stands ideais com 7-8 plantas por metros é essencial para a obtenção de boas 
produtividades e, para a qualidade da colheita, o que não foi conseguido em muitos lotes; 

✓ Plantios em dezembro e solos subsolados tendem a resultar em plantas mais altas, que devem ser bem 
reguladas para evitar apodrecimento de capulhos; 

✓ Bicudos criados em plantas tigueras dentro de áreas de soja e milho, são importantes fontes de aumento 
dos problemas de bicudos nesta safra; 

✓ Os problemas com nematoides observados principalmente na região de Santa Filomena e Bom Jesus, 
foram agravados pelo uso de cultivares sensíveis, e foram fatores importantes de redução da 
produtividade; 

✓ Apesar de terem sido obtidas produtividades baixas em alguns lotes, porém foram alcançadas altas 
produtividades, especialmente em lotes na Coaceral e Santa Filomena; 
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✓ A descompactação dos solos e o aumento do teor de matéria orgânica, principalmente através do 
plantio de milho + braquiárias, são essenciais para a obtenção de altas produtividades, resistência a 
veranicos, melhoria da plantabilidade e sanidade das lavouras; 

✓ A melhoria das rentabilidades da soja e milho na próxima safra, é uma oportunidade para os produtores 
iniciarem um programa de rotação de culturas e descompactação dos solos, visando as lavouras de 
algodão a serem plantadas na safra 2021/2022. 

 
Entomologista Dr. Fábio Aquino – Pesquisador Embrapa Algodão 
 
O algodoeiro é muito propenso ao ataque de pragas. Estima-se que aproximadamente 30 espécies entre insetos 
e ácaros podem causar danos significativos ao algodoeiro, comprometendo a sustentabilidade do sistema de 
cultivo. Até início dos anos 80, a praga considerada mais importante era a lagarta rosada, devido ao seu ataque 
ocorrer em maçãs jovens. Entretanto, o bicudo-do-algodoeiro foi introduzido no Brasil em meados dos anos 80 
e rapidamente se tornou praga-chave devido a sua rápida adaptação e dispersão. Seu ataque se concentra nos 
botões florais, mas pode também atacar maçãs jovens, principalmente nos casos de altas infestações. 
 
O ciclo biológico, nas condições do semiárido, é em torno de 25 a 30 dias. Uma fêmea pode colocar 
aproximadamente 200 ovos em um intervalo de 45 dias. Devido ao fato de sua reprodução só acontecer se a 
fêmea se alimentar de pólen de algodão (Gossypium sp.), é fundamental que haja períodos sem plantas de 
algodão no campo. Esse período configura-se o Vazio Sanitário, definido por meio de legislação. O Vazio 
Sanitário deve ser rigoroso e não permitir plantas hospedeiras. Os bicudos remanescentes dos plantios no final 
da safra migram para refúgios, onde procuram se alimentar de pólen de outras espécies. Como o inseto não 
consegue se reproduzir sem ingerir pólen de algodoeiro, uma parte significativa da população migrante morre. 
Para isso, é necessário haver a destruição total das plantas de algodão. 
 
A destruição das plantas de algodão pode ser feita por diferentes métodos: mecânico, químico ou ambas 
associadas. Deve-se alertar os produtores que quando forem plantadas variedades de algodão com tecnologia 
RR ou RF, que são tolerantes ao herbicida glifosato, a destruição dos restos culturais não pode ser feita com 
este herbicida. Deve-se ter acompanhamento rigoroso para adotar medidas adicionais nos casos em que a 
destruição não tenha sido eficiente ou quando houver germinação de sementes caídas ao solo durante a 
colheita (tiguera). Havendo presença de plantas tigueras, deve-se usar o herbicida 2,4D, que é eficiente para 
plantas com tecnologia RR ou RF, além das GL, GLT e GLTP. 
 
6. RESUMO  
 
Em um ano com complicações climáticas como essa safra 2019/2020, onde mais de 90% do algodão teve sua 
emergência em janeiro, como se não bastasse as chuvas irregulares em abril e maio, somando a isso pressão de 
pragas e doenças (bicudo, ramulária, nematóides, percevejo etc.), a média de produtividade de 262@/há talvez 
seria considerado ainda razoável pois ainda temos solos não tão estruturados como aqueles que dizem ser ideal 
para a cultura.  
 
De qualquer modo, a safra finaliza, assim como todas, com vários questionamentos: o algodão pôr ter 
emergência em janeiro, deveria ser diferente o manejo com regulador de crescimento? Deveríamos atentar 
mais à melhor escolha de cultivares? Deveríamos mudar algum outro manejo considerando o período de 
plantio? Nos solos menos estruturados justifica o plantio do algodão fora da janela ideal para o Estado? Como 
deveremos manejar as soqueiras do algodão numa região com baixa umidade como é o Piauí, insistir no manejo 
padrão ou buscar alternativas pelo menos em parte dos talhões de cada propriedade? 
 
De qualquer modo a safra finaliza com muitos aprendizados e a cultura do algodoeiro prova que é complexa 
desde o início do seu planejamento, mas para quem se aperfeiçoa consegue obter ótimas margens de retorno, 
acima daquelas proporcionadas pelas culturas da soja e do milho. 
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Esse informativo teve sua divulgação em 09 de setembro de 2020, 
com informações coletadas no mês de agosto, através de visitas às propriedades. 

 
Núcleo Santa Filomena – 
Fazenda Cerrato durante 
visita no dia 01/09/2020 
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