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RESUMO DO INFORMATIVO 

 

O Piauí deverá colher a melhor média de produtividade de 

algodão em caroço de acordo dados da série histórica da Conab 

e informações da Apipa. Com 84,22% de área colhida até 12/08 

as médias estão chegando a 329,2 @/há de algodão em caroço. 

O ótimo manejo do algodão – principalmente ramularia, 

spodoptera e bicudo associado ao plantio dentro da janela ideal 

para a cultura, clima favorável e cultivares estáveis culminou 

com esses resultados tão expressivos para o Estado. Com o 

andamento da colheita, a equipe técnica da Apipa com apoio de 

estudantes da UESPI/Uruçuí e IFPI/Uruçuí fizeram coletas de 

amostras dos ensaios de cultivares de algodão. A destruição de 

soqueiras está em andamento atingindo 47,24% da área do 

Estado passada o triton e das áreas destinadas ao uso de 

arrancador de soqueiras+gade 77,8%. A APIPA iniciou a 

preparação das algodoeiras para a certificação do Algodão 

Brasileiro Responsável ABR-UBA. 

Projeto: “Ações Fitossanitárias e Agronômicas para apoiar 

a expansão do algodão no cerrado Piauiense – Safras 

2019/20 a 2021/22” 
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1. ATIVIDADES APIPA 
 
Ensaio de cultivares – No mês de julho realizamos as coletas de amostras dos ensaios de cultivares de algodão nas 

fazendas Canel, Progresso, Confiança e Cerrato. Para essa atividade contamos com a parceria do Professor Francisco 

Leonardo e dos estudantes Thalita Nascimento, Isaltino Lopes, Vanessa Castro e Luciene Rocha da UESPI – 

Universidade Estadual do Piauí/Campus Uruçuí e da estudante do IFPI – Instituto Federal do Piauí/Campus Uruçuí, 

Larissa Aguiar. Foram realizadas coletas de amostras para avaliação da produtividade e amostras para envio à 

Fundação Bahia e laboratório da ABAPA em Luis Eduardo Magalhães – BA para fazer rendimento de fibra e HVI 

respectivamente. Os resultados desse trabalho será compilado no Boletim Técnico nº 02 da Apipa que será divulgado 

em meados do mês de dezembro do corrente ano. 

 

 

Neste mês fizemos a gravação de cinco vídeos técnicos sobre a safra atual. A divulgação de vídeos técnicos tem como 

principais objetivos dar maior transparência ao algodão do Piauí, assim como seu potencial, salientando que apesar 

dos desafios e dificuldades encontradas durante todo o ciclo da cultura, é possível ter altas margens de lucro com o 

algodão, pois as médias conseguidas nesta safra mostram que a região sul do Estado tem solos e clima adequados e, 

como muitos produtores, consultores e profissionais enfatizam, o Piauí tem um grande potencial, não somente no 

ganho em produtividade mas também em qualidade de fibra. 

 

 

Iniciamos as gravações ainda no mês de junho, logo após início da colheita, e finalizamos no início de agosto. Os 

produtores, gerentes e responsáveis explanaram sobre as expectativas desta safra e sobre o manejo utilizado na cultura 

do algodão – adubação, bicudo, clima entre outros. Os vídeos foram gravados com visitas ao campo em cada 
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propriedade. Os vídeos estão sendo divulgados no Instagram, YouTube e grupo técnico da Apipa no WhatsApp. Não 

houve visita de consultores no mês de julho ao Piauí, mas está programada uma nova visita para final de agosto. 

 

 

2. PANORAMA DO ALGODÃO – Colheita 
 

A colheita do algodão no Piauí avança rápido chegando a 84,22% na segunda semana de agosto, com perspectivas de 

finalizar entre o final de agosto e o início de setembro. Considerando o avanço da colheita nos Núcleos produtores, 

Uruçuí está com 90,18%, Santa Filomena com 71,67% e Coaceral com 70,24%. Ainda considerando a distinção entre 

os núcleos produtores, quanto as perspectivas de média de produtividade, Uruçuí desponta com 344,17 @/ha de média, 

Coaceral com 301,69 @/ha e Santa Filomena com 300,0 @/ha, a média geral do Estado, considerando as informações 

levantadas em todos os núcleos, está em torno de 329,20 @/há e 49.049,15 toneladas de algodão em caroço. O 

beneficiamento da produção está, em média, acima de 41% na segunda semana de agosto. 

 

 

Essa média, se confirmada, será a maior já registrada no Estado. Analisando os dados da série histórica da CONAB – 

Companhia Nacional de Abastecimento, a maior média de produtividade de algodão em caroço no Piauí foi na safra 

2013/2014 com 275 @/ha e produção de 49.912,5 toneladas. Já de acordo com dados do algodão no Cerrado Piauiense 

levantados pela APIPA desde a safra 2010/2011, na safra 2013/2014 a média chegou somente a 250,2 @/ha e tem a 

safra 2018/2019 como a maior média de produtividade registrada pela APIPA, com 267,82 @/ha de algodão em caroço 

e produção de 66.562,64 toneladas. Considerando 84,22% da área de algodão colhida, as cultivares mais produtivas 

nesta safra, estão sendo a DP 555 BGRR e FM 985 GLTP seguidas da TMG 44 B2RF e DP 1746 B2RF. A cultivar 

FM 985 GLTP, por ser a cultivar mais plantada no Piauí (39,19%) nesta safra, e estar presente em todas as regiões, 
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pode ser considerada a cultivar com melhor estabilidade, conseguindo ficar à frente das demais cultivares nas regiões 

da Coaceral e Santa Filomena. O fator que tem definido a escolha de uma cultivar tem sido a estabilidade da cultivar 

e a tecnologia embarcada e pôr fim a qualidade de fibra. Isso acontece, evidentemente, por não haver uma cultivar 

perfeita, mas os produtores precisam ficar atentos e paralelamente buscar por mais qualidade de fibra. 

 

3. MANEJO DO BICUDO-DO-ALGODOEIRO 

 

3.1 Áreas de Rotação 

 
A maior parte das áreas de rotação estão sendo manejadas adequadamente até o momento. Mas alguns problemas 

podem ser encontrados. No núcleo de Bom Jesus não houve cultivo de algodão nesta safra, mas as soqueiras e tigueras, 

remanescentes da safra de algodão 2019/2020, a qual não encontramos bicudo durante o ciclo da cultura, não foram 

bem manejadas e, com isso houve uma infestação grande de bicudo. Esse exemplo mostra que, embora haja uma 

pressão menor de bicudo nas regiões do Piauí, não podemos baixar a guarda, pois uma vez que as áreas de algodão 

aumentem, sem um manejo adequado, a pressão da praga também aumentará até em proporções maiores, aumentando 

os custos de produção. 
 

3.2 Destruição de Soqueiras 
 

A destruição de soqueiras é uma das atividades mais importantes dentro das estratégias de manejo do bicudo. 

Dividindo esse processo em etapas (considerando os métodos a ser utilizados na safra atual), a primeira é o uso do 

triton em 100% das áreas. Na segunda etapa, 18,12% das áreas será realizado com arrancador de soqueiras+grade, 

13,98% grade e 67,9% somente 2,4D (duas ou mais aplicações), conforme tabela abaixo: 

 

Métodos previstos de Destruição de Soqueiras - Safra 2020/2021 

Núcleo Triton Grade Arrancador de Soq.+Grade 2,4D* 1ª Aplicação 2,4D Repasse 

Coaceral 100% 44,0% 56,0% - 100% 

Santa Filomena 100% - - 100,0% 100% 

Uruçuí 100% - - 100,0% 100% 

PIAUÍ 100% 13,9% 18,1% 67,9% 100% 

* O uso de 2,4D normalmente é realizado em DUAS ou mais aplicações para os lotes onde são feitos somente TRITON (nesse caso, 

são realizados apenas duas etapas – triton+2,4D). Já nos lotes onde são realizados serviços de GRADE ou ARRANCADOR DE 

SOQUEIRAS ou a associação dos dois, talvez seja necessário apenas uma aplicação (nesse caso, são três etapas – triton+grade ou 

arrancador de soqueiras + 2,4D). Destacando que não está incluso aqui aplicações de dessecação para plantio de cultura subsequente. 

O uso de 2,4D é o mais comum, mas podem ser usados outros princípios ativos como o Glifosato para cultivares não RR, Carfentrazona 

etílica, Glufosinato-sal de amônio, além de outros; 

A primeira aplicação de 2,4D estamos considerando somente para as áreas que não foram passadas GRADE e ARRANCADOR DE 

SOQUEIRAS, por entender que a destruição inicial dos restos culturais foi realizada, sendo necessário aplicação do 2,4D após rebrota 

da sobra de soqueiras no campo, que normalmente chega a 5% ou mais; 

Observações: quando o produtor usa o ARRANCADOR DE SOQUEIRAS, normalmente, é necessário apenas o uso de uma grade 

intermediária/leve. Optando em não usar o arrancador de soqueiras, a grade a ser usada deverá ser pesada.  

Tabela 01: Métodos de destruição de soqueiras utilizados em cada núcleo do Piauí – Safra 2020/2021. 

 

Para os produtores que usam somente triton+2,4D, tem o inconveniente de não haver brotação uniforme nos lotes, 

diminuindo a eficiência do herbicida. Na boa maioria dos casos, os cotonicultores aguardam uma chuva para que haja 

maior brotação e consequentemente melhorar a eficiência no controle da soqueira. A espera para que haja maior 

brotação da soqueira é um dos maiores problemas, pois poderá haver proliferação do bicudo, mesmo que tenha sido 

feito inseticida na resteva. Embora seja entendido que a eficiência do herbicida é melhor após uma brotação uniforme 

e suficiente de cada lote, é necessário um monitoramento e cuidado no estágio das soqueiras para que não entre no 

vazio sanitário sem a devida eliminação das mesmas. 

 

Status das atividades de destruição de soqueiras – Com 84,22% da área de algodão colhida, pouco mais de 47%, 

considerando o total do Estado, já foram passadas triton (foram realizados 67,1% de triton na Coaceral, 20% em Santa 

Filomena e 38,7% em Uruçuí). Até o momento as áreas destinadas ao uso de grade não tiveram início (essas áreas 

estão localizadas na Coaceral e representam 13,98% em relação as áreas do Estado). As aplicações de 2,4D também 

não iniciaram, já as áreas destinadas ao uso de arrancador de soqueiras+grade estão com 77,8% realizado (essas áreas 

estão localizadas na Coaceral e representam 18,12% em relação as áreas do Estado). 
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3.3 Vazio Sanitário do Algodão 
 

Como comentado e orientado em Informativos anteriores, por prudência e técnica, os cotonicultores do Piauí, devem 

seguir, como data referência do Vazio Sanitário do Algodão no Cerrado do Piauí, o período compreendido entre 20 

de Setembro e 20 de Novembro até que ocorra uma nova reunião entre a Apipa, produtores, consultores e técnicos a 

fim de realizar outra avaliação das datas de plantio e destruição de soqueiras e assim manter ou alterar a data 

supracitada. Vale ressaltar que desde a data de realização da reunião em que o período acima foi definido e até a 

presente data, não houve cultivo de algodão no núcleo de Baixa Grande do Ribeiro, porém há perspectivas dessa região 

voltar a plantar, pois alguns grupos estão avaliando o mercado do algodão – cultivares, preços, custos, infraestrutura 

etc. “Mesmo quem não plantou algodão deve estar atento para tigueras ou rebrotas em áreas de rotação, pois a 

permanência de algodão nessas áreas propiciará a multiplicação do bicudo.” (Dr. Fábio Aquino – Embrapa Algodão). 

 

4. ATIVIDADES E EVENTOS DE OUTROS PROJETOS DA APIPA 

 

4.1 Projeto de Sustentabilidade para o algodão brasileiro responsável (ABR/BCI e UBA 2021/2022/2023) 

 
APIPA inicia preparação das algodoeiras para a certificação ABR-UBA – Nesta semana, a equipe técnica da APIPA, 

visitou as Unidades de Beneficiamento de Algodão para apresentar aos produtores mais detalhes do Programa Algodão 

Brasileiro Responsável para as Unidades de Beneficiamento de Algodão (ABR-UBA). O programa é coordenado 

nacionalmente pela ABRAPA e executado pelas associações estaduais. A intenção da APIPA é adequar as algodoeiras 

para certificação na safra 2021/2022. O objetivo do projeto é de preparar as unidades de beneficiamento de algodão 

com a finalidade de adesão ao programa de forma prática e sustentável para atendimento do protocolo do programa 

ABR-UBA. Para isso será realizado acompanhamento durante um ano com ajuda de uma consultoria da área industrial 

para implantação e adequação dos processos e capacitação das equipes. 

 

 

Como funciona o ABR-UBA – A estrutura do programa para o UBA segue o mesmo arcabouço do ABR para as 

propriedades rurais, porém, adaptado à natureza da atividade industrial. Com base nos três pilares da sustentabilidade, 

(ambiental, social e econômico), o ABR-UBA é sustentado por oito critérios de avaliação: contrato de trabalho; 

proibição do trabalho infantil; proibição de trabalho análogo a escravo ou em condições degradantes ou 

indignas; liberdade de associação sindical; proibição de discriminação de pessoas; meio ambiente, segurança 

no trabalho e saúde ocupacional (NR31) e segurança no trabalho em maquinas e equipamentos (NR12); 

desempenho ambiental e boas práticas de beneficiamento, em 165 itens de verificação e certificação.
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Este informativo teve sua divulgação em 12/08/2021, com informações coletadas no mês de julho e primeira 

quinzena de agosto, através de visitas às propriedades. 

 

 

  APIPA no YouTube             APIPA no Instagram 

 

 

Apoio Financeiro:                   Cooperação Técnica: 

 
 
 

     

 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS PRODUTORES DE ALGODÃO 

Rua Sol Nascente, 10 – Novo Horizonte 

Uruçuí – PI 64860-000 
       

       

 

    

 

– 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 Gossypium Hirsutum – 
 

Origem da fibra de algodão 
 

O gênero Gossypium – Do ponto de vista botânico, os algodoeiros são plantas pertencentes à família das Malvaceae, à tribo Hibisceae e ao gênero Gossypium, descrito pelo naturalista 

sueco Carl von Linné no século XVIII. Até hoje, mais de cinquenta espécies de algodoeiro foram registradas (Altman, 1995), mas o conhecimento do gênero ainda está provavelmente 

incompleto. Suas áreas de origem abrangem todos os continentes, com exceção da Europa. 
 

Entre essas espécies, 45 são diploides; porém, com a mesma fórmula cromossômica, 2n = 2x = 26, elas se distribuem em sete genomas, nomeados A, B, C, D, E, F e G. Apenas duas 

espécies diploides são cultivadas: Gossypium herbaceum L. e Gossypium arboreum L. As outras seis espécies são anfidiploides, com fórmula cromossômica 2n = 4x = 52, mas segregam 

como diploides. Todas resultam da fusão espontânea dos genomas A e D. Segundo Wendel & Cronn (2003), esses dois genomas divergiram, há 6-11 milhões de anos, de um ancestral 

comum. A poliploidização dataria de 1-2 milhões de anos e teria ocorrido nas Américas. Duas dessas espécies são também cultivadas: G. hirsutum L. e G. barbadense L., sendo que a 

primeira fornece o essencial da produção mundial atual. 

 

As quatro espécies são cultivadas para obtenção das fibras que seus caroços carregam. Porém, no âmbito desse gênero, as espécies são exceção, já que a maioria das espécies silvestres 

não produz fibra, ou produz fibras que não podem ser exploradas, por não ser possível fiá-las. Mas a avaliação dessas espécies enfatiza o interesse para a seleção algodoeira; de fato, 

algumas possuem genes que participam do controle da adaptação ao meio (fotoperiodismo, duração do ciclo, resistência ao estresse hídrico, etc.), da resistência aos predadores e a doenças 

ou de características tecnológicas da fibra e da semente. Assim, os algodoeiros silvestres representam fonte potencial importante de melhoria dos algodoeiros cultivados. 

 

A gênese de um pelo – A fase de floração do algodoeiro tem início entre cinquenta e sessenta dias após a emergência, conforme as variedades e as condições do ambiente. Essa fase 

é indeterminada: a capacidade de florescimento da planta ocorrerá sempre que as condições o permitirem, e ainda será possível observar uma retomada desse florescimento após uma 

pausa mais ou menos prolongada. Uma das consequências é a presença concomitante na planta de botões florais, flores e frutos de idades diferentes. O florescimento, iniciado na base da 

planta, progride com velocidade constante, sendo tanto basífugo quanto centrífugo. Segundo Parry (1981), a diferença média de florescimento é de 5-9 dias entre duas flores vizinhas em 

um mesmo ramo frutífero e de 2-3,5 dias entre duas flores situadas no mesmo nó de dois ramos frutíferos sucessivos. 
 

A flor é essencialmente polinizada por seu próprio pólen, o que faz com que a fecundação seja majoritariamente autógama. A via entomófila garante uma taxa variável de fecundação; em 

G. hirsutum, essa taxa raramente passa de 10% em fecundação livre. A fecundação ocorre poucas horas após a antese, ou fase de liberação do pólen. Ela resulta, no aspecto exterior, em 

mudança da cor da corola, que fica rosada. 

 

O fruto, ou cápsula, contém várias sementes na parte interna do ovário, involucrado em um pericarpo. Compostos por uma casca que protege uma amêndoa, eles carregam a fibra nas 

espécies cultivadas; são pelos unicelulares que se desenvolvem a partir da epiderme externa da casca. Cerca de 30% das células da epiderme externa diferenciam-se em fibra; as mais 

longas, ou lint, medem até 25 mm em G. arboreum e G. herbaceum, de 25 a 32 mm em G. hirsutum e mais de 33 mm em G. barbadense, e representam o principal interesse comercial da 

cultura algodoeira. Fibras menores (cujo comprimento não seja maior que alguns milímetros) estão presentes em determinadas espécies ou variedades; elas formam uma penugem, ou 

linter, que cobre total ou parcialmente os caroços, que são considerados “vestidos”. Essa penugem pode ser eliminada por deslintamento mecânico ou químico; os caroços desprovidos de 

linter (naturalmente ou após o deslintamento) são considerados “nus”. 

... continue lendo sobre esse assunto no Manual de Qualidade da Fibra da Ampa em: https://imamt.org.br/wp-content/uploads/2018/03/manual_qualidade_parte2.pdf  

 

Fonte: Manual de Qualidade da Fibra da Ampa 

JEAN-LOUIS BELOT EDITOR TÉCNICO 
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