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RESUMO DO INFORMATIVO 

 

Com a colheita do algodão finalizada em primeiro de setembro 

e quase 90% do algodão beneficiado, a expectativa de 

produtividade está em torno de 334 @/ha. Essa é a maior média 

já registrada no Estado, de acordo dados da CONAB e 

informações da APIPA das últimas dez safras. No final de 

agosto a Apipa realizou a última Rodada Técnica da Safra 

2020/2021. Em meados de setembro a equipe da Apipa realizou 

o mapeamento das áreas de plantio 2021/2022 para o 

armadilhamento, essas áreas somaram mais de 47% em relação 

ao plantio da safra 2020/2021. A primeira etapa da destruição 

de soqueiras está 100% concluída. 

 

O projeto ABR BCI da Apipa finalizou em julho/2021 com 

resultados satisfatórios como: 21.824 mil hectares certificados, 

criação, pelas fazendas, de ferramentas próprias de auditorias 

internas baseado na lista de VCP e 253 pessoas treinadas em 

normas regulamentadoras (NR’s). 

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 
 

No final de agosto realizamos a última Rodada Técnica da Safra 2020/2021 com a presença dos consultores Dr. Eleusio 

Freire (Cotton Consultoria) e Dr. Fábio Aquino (Entomologista Embrapa Algodão). Nessa Rodada visitamos todas as 

fazendas produtoras levantando as informações do final da safra. Em meados de setembro a equipe técnica da Apipa 

realizou o mapeamento (GPS) das áreas de plantio para a safra 2021/2022 que servirá para efetuar o armadilhamento 

pré-plantio a ser realizado início de outubro.  

 

2. PANORAMA DO ALGODÃO – Colheita 
 

A colheita do algodão finalizou em primeiro de setembro, conforme previsto anteriormente, com as expectativas de 

produtividade ainda maiores em relação ao Informativo Técnico anterior, que previa 329,20 @/ha. Como algumas 

fazendas ainda não finalizaram a puxada dos fardões/rolos para as algodoeiras, a média de produtividade não está 

totalmente fechada, mas as expectativas, de acordo informações, é de uma média de pelo menos 334 arrobas por 

hectare, que corresponde a um total de 49.764,33 mil toneladas de algodão em caroço. Considerando as médias por 

núcleo, Uruçuí desponta com 351,33, Santa Filomena com 324 e Coaceral com 300,42 arrobas por hectare. O 

beneficiamento do algodão está em torno de 90% no Estado de acordo informações levantadas na última semana de 

setembro. O rendimento de fibra médio está entre 40-41,5% correspondendo a uma média superior a 19.905,73 mil 

toneladas de pluma de algodão com a qualidade melhor que na safra anterior. Ainda conforme Informativo anterior, 

essa média de produtividade é a maior da história de acordo dados analisados da CONAB – Companhia Nacional de 

Abastecimento, ao qual a maior média registrada pela instituição foi na safra 2013/2014 com 275 arrobas por hectare. 

Já de acordo dados levantados pela própria Associação (APIPA) nas últimas 10 safras, tem 2018/2019 com a maior 

média chegando a 267,82 @/ha de algodão em caroço. 

 

 

Em relação às cultivares com maiores destaque, por enquanto mantém as referidas no Informativo anterior, uma vez 

que ainda haverá compilação e fechamento da produtividade das fazendas por cultivar, ao qual deverá, provavelmente, 

ser divulgada no próximo Informativo Técnico. De acordo com mapeamento realizado nas fazendas, as áreas de plantio 

para safra 2021/2022, se confirmado, deverá aumentar em pelo menos 47,04% em relação à safra anterior. Essa 

perspectiva de aumento de área vem principalmente da melhora dos preços da fibra no mercado externo, bons preço 

do caroço, maior rentabilidade do algodão em relação à soja, mas também reflexo dos bons resultados obtidos nessa 

safra que, de certa forma, gerou maior confiança na produção da malvaceae. 

 

2.1 Destruição de Soqueiras safra 2020/2021 
 

A primeira etapa da destruição de soqueiras, que é o uso do Triton, está 100% concluída. Esse é o primeiro passo de 

manejo das soqueiras, mas é necessário seguir com os demais passos que são de maior importância que é a destruição 

química das plantas, pois já apresentam estruturas reprodutivas em praticamente todos os lotes das fazendas, salvo 

aquelas propriedades que já eliminaram em 100% as soqueiras com uso do arrancador de soqueiras e grade, atividades 

realizadas após uso do Triton. As áreas que são feitas Triton+Arrancador+grade somam 18,12%, Triton+Grade 

13,98% e Triton+2,4D 67,9%, sendo que os dois primeiros métodos também usam 2,4D, mas somente após chover 

que houver emergência de tigueras, pois normalmente a eliminação é bem feita havendo poucas sobras. 

 

Para facilitar a interpretação do quanto há de área foliar presentes nas propriedades do Piauí, numa perspectiva e com 

a intenção de melhorar a percepção do risco fitossanitário inerente e baseado no indicativo do quanto maior a 

quantidade de ER – Estruturas Reprodutivas presentes, maior o risco, resolvemos montar uma tabela de índice de 
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área foliar e grau de risco (figura 02). De acordo com a figura abaixo, pudemos constatar que, pelo menos 20% das 

áreas do Estado estão no nível de risco ÍNDICE 01 e 02, 50% ÍNDICE 03 e 04 e 30% ÍNDICE 05+. Não é simples a 

definição da quantidade de área foliar nas soqueiras de um lote, uma vez que não é uniforme, sendo o objetivo dessa 

tabela apenas como orientação e que traga uma percepção do risco fitossanitário presente no lote ou fazenda. 

 

 
Figura 02: Tabela de Índice Foliar de soqueiras de algodão. 

 

2.1.1 Status do andamento das atividades de destruição de soqueiras 

 

As atividades de triton estão 100% concluídas, as áreas destinadas aos métodos usando ARRANCADOR+GRADE 

também estão 100% concluídas, mas as áreas destinadas ao uso de GRADE após triton ainda não tiveram início, assim 

como as áreas destinadas ao uso de 2,4D. 

 

2.2 Vazio Sanitário do Algodão 

 

A data referência para o Vazio Sanitário do algodão no Piauí está compreendido entre 20/09 e 20/11, ao qual, como 

estamos sempre repetindo nos Informativos divulgados pela Apipa, é prudente que os produtores avaliem seus manejos 

e sigam essa data até que haja uma nova reunião entre todos os envolvidos para definir uma data diferente, caso haja 

necessidade. No entanto, mesmo havendo uma mudança do período em questão, a diferença em dias chegaria a apenas 

10 ou 15 dias e não é interessante que haja soqueiras nas fazendas proliferando o bicudo e outras pragas, dificultando 

o manejo na safra seguinte. 

 

3. ATIVIDADES E EVENTOS DE OUTROS PROJETOS DA APIPA 

 

3.1 Projeto de Sustentabilidade para o algodão brasileiro responsável (ABR/BCI 2019/2020/2021) 

 

No mês de julho de 2021, encerrou-se o projeto de sustentabilidade da APIPA para o Algodão Brasileiro Responsável 

– ABR/BCI ao qual esteve em vigência durante as safras 2019/2020 e 2020/2021. Nesse período, o projeto contribuiu 

para a produção sustentável do algodão piauiense, promovendo boas práticas sociais, econômicas e ambientais. Os 

produtores que participaram do programa ABR/BCI, tornaram-se referência para os demais produtores da região sul 

do Piauí. Foram 21.824 hectares certificados de acordo com os 8 critérios do protocolo ABR/BCI. Através do projeto, 

a APIPA conseguiu fortalecer e dá mais visibilidade ao programa ABR/BCI. Os produtores foram beneficiados com 

o suporte para melhorar suas estruturas, processos de gestão, práticas ambientais e sociais. Com isso, puderam 

fortalecer o seu produto tornando mais competitivos no mercado nacional e internacional. Como a proposta do 

programa é a melhoria contínua, podemos perceber que as unidades produtivas criaram ferramentas próprias de 
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auditorias internas baseadas na lista de Verificação para Certificação da Propriedade (VCP) dando continuidade no 

restante do ano. A lista de Verificação para Diagnostico da Propriedade (VDP), serviu de inspiração para as fazendas 

identificarem pontos para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar dos colaboradores; promover campanhas 

educativas para prevenção de acidentes e voltadas para os cuidados da saúde mental e física. Outro resultado 

alcançado, foi a quantidade de pessoas capacitadas em normas regulamentadoras (NRs), mesmo com as restrições 

decorrentes da pandemia da COVID-19, realizamos 270 horas aulas, onde 253 pessoas foram treinadas para praticar 

suas atividades respeitando todas as normas de segurança no trabalho. 

 

 

O projeto terá continuidade, nas safras 2021/2022 e 2022/2023, incluindo o novo programa ABRAPA o Algodão 

Brasileiro Responsável para Unidade de Beneficiamento de Algodão – ABR-UBA. Sendo assim, vamos alinhar 

sustentabilidade com boas práticas de beneficiamento com o objetivo de atingir um número maior de produtores de 

algodão do Estado, garantindo que a cotonicultura piauiense continue comprometida com a responsabilidade 

socioambiental e a produção sustentável.  
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Este informativo teve sua divulgação em 28/09/2021, com informações coletadas nos meses de agosto e 

setembro, através de visitas às propriedades. 
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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 – 

 
A CADEIA DO ALGODÃO NO BRASIL - A cadeia do algodão antes da fazenda 
 

A cadeia do algodão é caracterizada pelo uso intensivo de tecnologias e pela elevada capacidade de agregação de valor em suas etapas. A maioria 

dos cultivos de algodão no Brasil é feita por produtores altamente tecnificados, os quais empregam as mais recentes tecnologias de insumos, 

máquinas e implementos para obter altos níveis de produtividade e qualidade. A participação da indústria de insumos é sem dúvida uma gigantesca 

engrenagem nesse setor devido sua importância na disponibilização de produtos de qualidade cada vez maior, safra após safra. Contudo, a 

utilização de novas tecnologias e a adoção de inovações são fundamentais para a definição de novos padrões de produção, pois além de mitigarem 

riscos na produção, influenciam resultados agronômicos e econômicos. Com a intensificação dos esforços para melhorar as práticas no cultivo 

do algodão, possibilitou-se um avanço extraordinário em várias frentes. A seguir, é destacado a importância de setores que contribuem para os 

expressivos números gerados na cadeia de produção do algodão. 

 

➢ Biotecnologia: com a aplicação da engenharia genética no controle de pragas e doenças, e na busca pela tolerância contra estresses 

abióticos, as cultivares desenvolvidas passaram a responder com rendimentos superiores; 

➢ Defensivos: a elaboração de um plano de ação eficiente entre defensivos químicos seletivos e uso de controle biológico, aumenta as 

chances de excelentes resultados produtivos e econômicos; 

➢ Fertilizantes e Corretivos: tanto para novas áreas, quanto nas já trabalhadas, a correção e adubação do solo são essenciais para 

impulsionar bons níveis de produtividade e qualidade da produção; 

➢ Máquinas e Softwares: otimização das atividades operacionais, gerando informações de coleta, monitoramento e análise de dados em 

tempo real, bem como registros de dados sobre plantio, pulverizações, colheita, facilitando a tomada de decisões; 

➢ Agricultura de Precisão: aplicação de insumos em taxas variáveis, levando ao uso mais racional, com base nas informações levantadas 

de cada talhão; 

➢ Sensores e Big Data: o uso de sensores inteligentes possibilita o monitoramento constante e em tempo real da plantação. Associado ao 

Big Data, os dados levantados pelos sensores nos talhões passaram a gerar melhor fluxo de informações, com análise mais rápida e 

efetiva e tem levado à melhores decisões e criação de estratégias mais específicas. 

 

Portanto, o que vale para o produtor não é a quantidade de informações obtidas, mas o que será feito com base nelas para gerar melhores resultados. 

Por isso é interessante para o produtor desenvolver uma gestão eficiente no gerenciamento dos recursos. É importante dizer que a função da 

tecnologia agrícola não está em somente aumentar os lucros, mas entregar produtos melhores, otimizando processos e procedimentos para que 

toda a cadeia de produção seja aprimorada, reduzindo os custos com insumos e desenvolver um sistema de produção mais sustentável e eficiente. 

O produtor passará a tomar decisões de maneira mais assertiva, além de ter mais ganhos em produtividade. Com informações mais precisas e 

relatórios informatizados, o monitoramento e o controle da produção fica ágil e dá mais liberdade e segurança para o produtor decidir como 

iniciar, investir e o que esperar da sua produção. 
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