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1. EVENTOS
Na primeira quinzena de outubro rodamos os núcleos Bom Jesus, Santa Filomena, Baixa Grande do Ribeiro e
Uruçuí com os consultores Dr. Eleusio Freire da Cotton Consultoria e o Pesquisador Dr. Fábio Aquino
Entomologista da Embrapa Algodão.
Nessa visita continuamos a coleta de informações referente a safra 2019/20 e as decisões dos produtores para
a safra 2020/21, discutindo, entre outros assuntos pertinentes à cultura do algodoeiro, implantação de ensaios
de cultivares em algumas propriedades com o objetivo de identificar os materiais mais estáveis para a região
do Cerrado, uma vez que o Piauí tem altitude inferior e maior temperatura que o Estado da Bahia, onde
realizamos maior acompanhamento de testes com cultivares e de certo modo, tendemos a copiar modelos de
manejos e cultivares mais adaptados aquela região. É evidente que não estamos discutindo se as cultivares mais
bem adaptadas à Bahia não seriam também aqui no Piauí. É inteligente e prudente implantar ensaios em cada
região, pois como se sabe, cada local tem sua particularidade.
Durante a visita, em reunião com o Diretor Executivo da Apipa, no escritório em Uruçuí, fechamos planejamento
com o Consultor Dr. Eleusio Freire para visitas mensais ao Estado. Os objetivos são contribuir ao máximo com
os produtores, realizando recomendações aos mesmos e discutindo manejos e demais assuntos relacionados à
cultura do Algodão.
Estamos consolidando parceria com a Embrapa Algodão, para visitas durante toda a safra agrícola, do
Pesquisador Dr. Fábio Aquino (Entomologista) para contribuir para a região com informações sobre manejos de
pragas do sistema agrícola e uso de produtos biológicos, além de assuntos relacionados ao setor.
Planejamento de visitas das consultorias ao Piauí – Safra 2020/2021
1ª visita: segunda quinzena de Janeiro
2ª visita: segunda quinzena de Fevereiro
3ª visita: segunda quinzena de Março
4ª visita: segunda quinzena de Abril
5ª visita: segunda quinzena de Maio
6ª visita: segunda quinzena de Junho
As datas não foram informadas em virtude de ajustes com outros eventos ou situações como atrasos de plantio.
No entanto, o planejamento será mensal a partir da primeira visita.
2. PANORAMA DO ALGODÃO
No dia 15 de setembro finalizou a colheita do algodão no Estado. As médias se mantiveram próxima das 260
@/há. Conforme já comentado, os principais motivos para a baixa produtividade vêm principalmente do plantio
do algodão, em mais de 90%, fora da janela ideal, no entanto, isso não justificaria, uma vez que nas safras
anteriores as médias também foram relativamente baixas (pouco acima das 260 @/há).
Com isso, de acordo informações levantadas e em conversas com agrônomos e consultores pode-se inferir
como sendo motivos para baixa produtividade além do plantio fora da janela ideal de plantio: muito
apodrecimento de maças no final do ciclo (doenças/excesso de chuvas) em áreas com plantios em dezembro,
problemas com Spodoptera frugiperda e nematóides, parte dos solos ainda não bem estruturados para a
cultura, chuvas irregulares em abril e maio fazendo com que muitas áreas entrassem em cut-out mais cedo e,
em consequência, a formação do ponteiro foi prejudicada, além do baixo peso de capulho (principalmente nas
áreas com menos estruturas de solo – adubação x compactação), entre outros problemas específicos de cada
região ou fazenda.
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A área de plantio para a próxima safra será reduzida em mais de 52%. Além de outros motivos, os bons preços
da soja e do milho contribuíram para a decisão final de diminuir a área de algodão, mas os preços da pluma no
mercado externo é o peso maior, conforme pode ser observado nos gráficos abaixo.

Gráfico 01: Preços da pluma no mercado externo desde a safra 2006/07

Gráfico 02: Oscilação das áreas de plantio de algodão no Piauí. Os números em vermelho correspondem aos preços
praticados no mercado externo no mês de junho de cada ano desde 2006.

Gráfico 03: Oscilações das áreas de plantio nos núcleos/regiões produtoras em 11 safras
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Como podemos ver nos gráficos acima, percebe-se que as oscilações nas áreas de plantio seguem a tendência
dos preços da pluma no mercado externo. Essa tendência segue parecido com as áreas a nível de Brasil, porém
com menos oscilação. Acreditamos que somente atingindo ótimas produtividade no Estado que o produtor
manterá suas áreas de plantio de algodão sem grandes oscilações. Em situações como na atual, com ótimos
preços da soja e do milho, produtores que tiveram médias relativamente baixas no algodão, dificilmente
continue na cultura.
Quanto aos problemas sanitários, a destruição de soqueiras ainda está sendo realizada, em virtude
principalmente da baixa umidade na região desfavorecendo maior brotação das soqueiras. A escolha de
métodos para eliminação dos restos culturais que não dependam tanto da umidade do solo como o mecânico,
uso de arrancador de soqueiras ou outros devem ser repensados pelos produtores. Até a primeira quinzena de
outubro havia apenas 52,69% das áreas com a primeira aplicação de herbicida realizada. Portanto, para que o
Estado consiga manter a sustentabilidade da cultura do algodão, é necessário que os produtores repensem os
processos de eliminação dos restos culturais do algodoeiro.
O armadilhamento pré-safra deu início na primeira quinzena de outubro e já estamos com mais de 48% das
áreas programadas com armadilhas instaladas.
3. BICUDO – ÁREAS DE ROTAÇÃO
As capturas de bicudo em tubos e armadilhas instaladas pelas fazendas tiveram alguns picos em agosto e
setembro, mas atualmente tem baixado relativamente. De acordo levantamentos preliminares teremos na safra
2020/2021 exatamente 17256 há de áreas de rotação de primeiro ano (áreas cultivadas com algodão na safra
2019/20 e que serão cultivadas com soja ou milho), a mesma área de plantio da safra 2019/2020. Isso acontece
principalmente devido vários produtores deixarem de cultivar algodão na safra 2020/2021, no entanto, todos
os produtores que irão permanecer na cultura farão a rotação da cultura, sendo um ótimo sinal. Quanto as
áreas de rotação de segundo ano ou safra, somam pouco mais de 2000 há.
Armadilhamento pré-safra
Iniciamos o armadilhamento pré-safra em 07 de outubro e até final da segunda quinzena deste mesmo mês
deverá estar concluído. O armadilhamento deverá permanecer por no mínimo 60 dias nas áreas que serão
cultivada algodão. Nas áreas de rotação, provavelmente o armadilhamento deverá ser estendido até meados
de janeiro. As capturas de bicudo no armadilhamento pré-safra por enquanto tem BAS zero. Infelizmente a não
destruição dos restos culturais em sua totalidade poderá estar mascarando parte dos resultados nas armadilhas.
Cálculo do BAS – Bicudo por Armadilha por Semana

Exemplo fictício: Foram instaladas 10 armadilhas no campo e no período de 09 semanas foram
capturados 820 bicudos, qual o número BAS nessa situação?
QTD de Bicudo / Total de Armadilhas
Total de Armadilhas instaladas no campo: 10
820/10 = 82,00 (bicudo por armadilha)
Número de Semanas: 09
BAS = Bicudo por Armadilha / Número de Semanas
Quantidade de Bicudos encontrada: 820
Bicudo por Armadilha por Semana – BAS = 82 / 09 = 9,11
Segue abaixo tabela do número BAS e deve servir de forma orientativa, ou seja, é um suporte ao MIP – Manejo
Integrado de Pragas.
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As fazendas devem se atentar aos resultados do armadilhamento pré-safra (número BAS) e em contraponto
realizar monitoramento da lavoura a cada 3 dias, tomando assim a melhor decisão possível.

Tabela 01: Tabela BAS – Bicudo por Armadilha por Semana. Elaboração: APIPA

3.1 Destruição de Soqueiras – Vazio Sanitário
A destruição dos restos culturais no Estado atrasou
muito nesta safra. Até final da primeira quinzena de
outubro, havia apenas 52,69% com aplicações de
herbicida a base de 2,4D (essa porcentagem
considera apenas a primeira aplicação de herbicida,
descontadas as áreas com uso dos métodos de
destruição mecânica).

Informações sobre o 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 20/09 e 20/11. Essa data poderá
ser alterada, uma vez que no Estado algumas regiões são bem
distintas quanto ao clima. Com isso, até 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.

A dificuldade na destruição dos restos culturais vem
principalmente da baixa umidade do solo,
dificultando a brotação das soqueiras, sendo as
áreas colhidas por último, as mais afetadas, em
virtude da baixa umidade presente no solo. Quem opta pela destruição mecânica consegue melhor resultado,
no entanto é necessário se planejar antecipadamente com aquisição dos implementos necessários.
A antecipação do plantio favoreceria a destruição de soqueiras, pois haveria maior umidade após colheita,
aumentando assim a brotação, no entanto, antecipar plantio tem-se resultado em grandes problemas por
apodrecimento.
Caíram algumas chuvas no início de outubro, favorecendo aumento das brotações e germinação do primeiro
fluxo de tigueras, com isso as próximas aplicações com herbicida deverão ter ótimo resultado.
Status andamento das atividades nos núcleos - destruição de soqueiras
Arrancador de
2,4D no toco, após
Núcleos
Triton/Roçadeira
Correntão
Soqueiras + grade
rebrote e correntão
Coaceral
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Santa Filomena
100,00%
40,21%
Uruçuí
100,00%
51,76%
Bom Jesus
100,00%
0,00%
Piauí
100,00%
100,00%
100,00%
52,69%
Tabela 01 – 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.
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4. NÚCLEOS PRODUTORES
A última região a finalizar a colheita foi a Coaceral ainda na primeira quinzena de setembro. As médias finais do
Estado ficaram bem abaixo das perspectivas iniciais, ainda abaixo das 260 @/há. Boa parte das fazendas não
está cumprindo o vazio sanitário, pois conseguiram finalizar as operações de roçagem do algodão, mas não
conseguiram efetuar as aplicações com herbicida em virtude do clima muito seco, além da pouca brotação nas
soqueiras, praticamente inviabilizando as operações. Alguns produtores até fizeram aplicações, mas com
resultado muito ruim, havendo necessidade de uma segunda aplicação em dose cheia ou quiçá uma terceira.
Médias de produtividades por regiões, de acordo com o último levantamento: Coaceral 309,22 @/há, Santa
Filomena 235,21 @/há, Uruçuí 243,15 @/há e Bom Jesus 265,00 @/há. Média no Estado: 253,68 @/há.
As cultivares que tiveram maior destaque nas áreas comerciais foram a TMG44B2RF, FM985GLTP e DP555BGRR
e nos ensaios/testes o IMA5801B2RF, DP1637B2RF, BRS500B2RF, TMG47B2RF, TMG44B2RF, FM906GLT e
FM985GLTP. Vale destacar que a cultivar IMA5801B2RF é tolerante ao nematóide Meloidogyne incognita e é
necessário avaliar se onde ela teve destaque de produtividade em relação a outras cultivares, não esteja com
população de nematóides elevada, pois, de acordo informações de consultoria especializada, somente se
justifica o plantio do material em questão, em áreas com presença de nematóides. Na próxima safra a área de
plantio diminuirá em quase 55%. Os núcleos com as maiores quedas seguem abaixo (informações levantadas
até o momento):
Porcentagens de queda nas áreas de plantio nos núcleos produtores
Safras
Núcleos
2019/20
2020/21*
9383
6800
Uruçuí
2705
0
Bom Jesus
2957
300
Santa Filomena
2211
1000
Coaceral
17256
8100
Total

%
-27,53%
-100,00%
-89,85%
-54,77%
-53,06%

Tabela 02 – Queda das áreas de plantio nos núcleos produtores. Informações coletadas até primeira quinzena de outubro.

5. DICAS E ALERTAS DA CONSULTORIA
5.1 Dr. Fábio Aquino – Entomologista Embrapa Algodão
A safra 19/20 chega ao fim com números não tão relevantes de produtividade no Piauí, mas ainda sim razoável
quando comparamos com as safras anteriores. Observamos um certo aumento na pressão de bicudo, mais
notadamente no final da safra. As medidas foram tomadas em tempo, por parte dos produtores, e os danos
foram minimizados. Destacamos a importância da destruição dos restos culturais como medida fundamental
para o cumprimento do vazio sanitário. Nesta safra a cultivar FM985GLTP teve sua área ampliada e isso trouxe
vantagens para os produtores, principalmente no manejo da Spodoptera, contudo, conforme tem sido alertado
desde a safra 18/19 e, reforçado nos informativos técnicos da safra 19/20, a não necessidade de controle inicial
para Spodoptera pode dar espaço para entrada do bicudo e outras pragas como o percevejo marrom da soja
(Euschistus Heros). A cultivar não é responsável pela presença desses insetos, apenas essa atenção deverá ser
dada quando ela ou outra, com a tecnologia viptera, for usada. É comum quando uma nova tecnologia é
introduzida, serem necessários ajustes fitotécnicos e fitossanitário.
Complementarmente, entendemos que o uso de produtos biológicos deve ser estimulado, pois é uma ferramenta
estratégica não só pela eficiência, mas para minimizar a pressão de seleção dos outros métodos de controle
sobre as pragas. Então, orientamos que as fazendas pensem em estratégias para inserir o controle biológico,
seja por incremento ou conservação.
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5.2 Dr. Eleusio Freire – Cotton Consultoria
O encerramento de uma safra e preparação da próxima, nos permitiram concluir o seguinte: as melhores
cultivares recomendadas de acordo desempenho e produtividade foram a TMG44B2RF, FM 985GLTP,
IMA5801B2RF, DP1746B2RF, DP555BGRR; a abertura de plantios deve ser feita sempre com TMG44B2RF por
dar menos apodrecimento; usar a IMA5801B2RF em solos com suspeita de nematoide ou mais arenosos;
procurar adquirir as sementes e defensivos agrícolas recomendados com antecedência, para não correrem riscos
de terem que fazer substituições não recomendadas; apressar a destruição de soqueiras e os serviços de
escarificação dos solos evitando plantios em solos compactados; revisão de bicos de pulverizadores e aviões
para garantir pulverizações em UBV, BVO ou baixo volume com vazão abaixo de 50 l/ha, por serem mais
eficientes para o controle de bicudos. Apressar planejamento de plantio para conseguir plantar na janela ideal
de plantio dentro do mês de dezembro.
6. RESUMO
Pelas informações levantadas, sentimos que os produtores estão mais engajados em melhorar a produtividade
na próxima safra, fato que é positivo para que possamos atingir uma melhor média de produtividade. Ao longo
das safras, as médias tem se mantido relativamente baixas no Estado e, é necessário que se busque melhor
estratégias de manejo, escolha de cultivares mais estáveis e produtivas com boa qualidade de fibra, afim de
aumentar a rentabilidade do produtor de algodão no Piauí, pois somente assim, a cultura poderá despontar
como uma alternativa mais rentável e sustentável e não somente como uma necessidade para uso no sistema
de rotação com a soja e milho por exemplo.

Esse informativo teve sua divulgação em 23 de outubro de 2020,
com informações coletadas nos meses de setembro e outubro, através de visitas às propriedades.
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