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Projeto Fitossanitário 

 

Nessa 18ª edição do Informativo, a Apipa realiza atividades de 

armadilhamento pré-safra e, após quatro semanas, resultados 

preliminares mostram número BAS acima de zero, mas ainda bem 

baixo em relação à outras regiões produtoras. 

Nesse informativo estão os números finais da safra. O Piauí 

finalizou a safra com 336,34 @/ha de média. A perspectiva de 

plantio para safra 2021/2021 é de 51% superior a safra passada e 

está programada para iniciar no final de novembro. 

 

Projeto Social da Apipa 

 

Nesse informativo trazemos um resumo do projeto social da Apipa, 

que tem como objetivo, melhorar a imagem do produtor do setor 

algodoeiro na sociedade em que as unidades estão inseridas. Traz 

também resultados obtidos nos último 18 meses. 

 

 

Notícias do Agronegócio: 
Matopiba, MT e SP plantam soja com umidade do solo acima da média, aponta 

Geosys - Notícias Agrícolas (noticiasagricolas.com.br) 

 

Soja: Conab estima produção 3,4% maior do que em 20/21 (canalrural.com.br) 

Clique abaixo e acompanhe 

a cotação do Algodão 

 

COTAÇÃO ALGODÃO 

https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/soja/301929-matopiba-mt-e-sp-plantam-soja-com-umidade-do-solo-acima-da-media-aponta-geosys.html#.YYw4_07MJPZ
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/soja/301929-matopiba-mt-e-sp-plantam-soja-com-umidade-do-solo-acima-da-media-aponta-geosys.html#.YYw4_07MJPZ
https://www.canalrural.com.br/projeto-soja-brasil/producao-soja-21-22/
https://apipa.com.br/cotacao/
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1. ATIVIDADES APIPA 
 

No mês de outubro a equipe da Apipa realizou a instalação de armadilhas nas fazendas que devem cultivar algodão na 

safra 2021/2022 (algumas fazendas realizaram o armadilhamento e a Apipa fará a disponibilização de feromônios, o 

acompanhamento e vistoria das armadilhas). Denominado armadilhamento pré-safra, esse trabalho tem como principal 

objetivo fazer o monitoramento do bicudo durante o período de 60 dias que antecede o plantio do algodão. 

 

 
 

Os armadilhamentos foram realizados na primeira quinzena de outubro em Uruçuí e na segunda quinzena deste mesmo 

mês na Coaceral e Santa Filomena. O plantio do algodão está previsto, de acordo o histórico do Estado e previsão das 

fazendas, para início de dezembro, mas alguns produtores preferem realizar o plantio na segunda quinzena de 

dezembro, período que tem sido o melhor para o algodão no Piauí, com isso, 60 dias de armadilhamento coincidirá na 

primeira quinzena de dezembro. 

 

2. PANORAMA DO ALGODÃO 
 

A produtividade do algodão no Piauí fechou em 336,43 @/ha de algodão em caroço e como já informado, essa é a 

maior média do Estado de acordo com toda a série histórica da CONAB. O beneficiamento no Estado teve início em 

22 de junho e finalizou em 23 de outubro. 

 

 
Figura 02 – Média de produtividade e rendimento de fibra por cultivar. 
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Os rendimentos de fibra nas algodoeiras, conforme mostra a figura 02 acima, fecharam as seguintes médias: FM 985 

GLTP com 41,68%, DP 555 BGRR com 39,82%, TMG 44 B2RF com 40,63%, IMA 5801 B2RF com 37,09, DP 1746 

B2RF com 40,10% e FM 944 GL com 40,40%, sendo a média geral entre as cultivares de 40,55% o que corresponde 

a 136,4 @/ha de pluma e a mais de 20 mil toneladas de algodão em pluma. A perspectiva inicial de produtividade, 

prevista no Informativo nº 14, previa uma produtividade acima daquela conseguida pelos produtores na safra anterior, 

mas não acima das 300 @/ha. A média de produtividade das cultivares por hectare, por núcleo e assim como 

informações de HVI, estarão disponíveis no segundo Boletim Técnico da Apipa que será divulgado entre o final de 

novembro e início de dezembro do corrente ano. 

 

Armadilhamento pré-safra 

 

As áreas armadilhadas somaram mais de 15 mil hectares. Se confirmando o plantio de algodão nessas áreas o aumento 

será de 51,12% em relação à safra 2020/2021. Na semana de 08 a 12 de novembro, completou quatro semanas de 

armadilhamento, segue abaixo os dados preliminares: 

 

 
Figura 03 – BAS médio nos núcleos considerando apenas as quatro primeiras semanas. 

 

Esses resultados preliminares se aproximam dos mesmos resultados do armadilhamento da safra anterior, mas são 

números bem abaixo daqueles visto em outras regiões produtoras. 

 

2.1 Plantio do algodão – Perspectivas 

 
A perspectiva inicial para plantio do algodão no Piauí é de 15.011 hectares nos núcleos de Uruçuí (60,12%), Santa 

Filomena (2,0%) e Coaceral (37,88%). As previsões para início do plantio do algodão safra 2021/2022 é para entre o 

final de novembro e início de dezembro na Coaceral, a partir do dia 10 de dezembro em Uruçuí e na segunda quinzena 

de dezembro em Santa Filomena. As últimas duas safras foram peculiares, enquanto na safra 2019/2020 mais de 90% 

do plantio ocorreu num período já não tão ideal para o algodão, mês de janeiro, a safra 2020/2021 foi o inverso, 90% 

do plantio ocorreu na segunda quinzena de dezembro. Nesta safra espera se que as chuvas sejam melhores distribuídas 

e os plantios aconteçam nas melhores janelas. 

 

A previsão para a próxima safra, de acordo algumas informações levantadas, é de uma produtividade média no Estado 

de 315 @/ha, uma redução de 6,4% em relação à safra anterior, mas que ainda é um resultado excepcional, uma vez 

que a maior média nas última dez safras, desconsiderando a safra 2020/2021, foi de apenas 275 @/ha de acordo dados 

da Conab e de 267,82 de acordo dados da APIPA. Alguns produtores pretendem manter as mesmas cultivares, 

substituindo somente algumas e mantendo aquelas mais estáveis. 

 

2.2 Destruição de Soqueiras safra 2020/2021 
 

O andamento da destruição de soqueiras não se alterou muito em relação ao último informativo técnico da Apipa 

divulgado em 28 de setembro. Os produtores aguardaram as chuvas que caíram nas últimas semanas para que a massa 

foliar aumente e assim consigam efetuar as aplicações com maior eficiência. Nas soqueiras há presença de muitas 

estruturas reprodutivas, porém, tem se identificado bicudo apenas no núcleo de Santa Filomena. Das áreas que foram 

destruídas as soqueiras com triton+arrancador de soqueiras e triton+grade, que somam 3189 hectares, 43,56% estão 

usando coberturas atualmente, 21,95% estão sem cobertura e estão sendo manejadas (dessecadas para plantio) e 

34,49% já estão plantadas com soja. Nessas áreas, 42,71% será algodão sobre algodão, 35,34% serão cultivados com 

soja e o restante com Milho. Das áreas trabalhadas com apenas triton, somente 4,4% já foram efetuadas aplicações de 

herbicidas. Nessas áreas, nas fazendas consultadas, 100% serão cultivadas com milho. 
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O manejo nessas áreas de rotação, para plantio da cultura seguinte, estão sendo feitas com uso de dessecantes e de um 

herbicida pré-emergente no plante-aplique ou pós emergência da cultura, no caso de Atrazina no milho. Após o plantio 

de todas as áreas será feito levantamento para verificar os produtos usados nesses manejos. 

 

Vale destacar que o uso de pré-emergentes em áreas de rotação é de suma importância para o controle de tigueras na 

cultura subsequente, mas é de igual importância fazer as aplicações em condições ótimas de umidade, assim como a 

escolha de um bom produto e máquina bem revisada com bicos novos e adequados. 

 

2.3 Acumulado de chuvas 

 

A média de chuvas acumulado, considerando apenas 93% das fazendas acompanhadas pela Apipa, soma 158 mm. Já 

a média por núcleo são: Coaceral 159 mm, Santa Filomena 129 mm e Uruçuí com 178,5. 

 

3. SOJA E MILHO 
 

 

O plantio das áreas de soja, considerando apenas 93% das fazendas acompanhadas pela Apipa, iniciaram no mês de 

outubro, dia 17, e a média de plantio realizado está em 40,05%. O plantio de milho safra, realizado por poucos 

produtores nesse período, iniciou dia 04 de novembro e está com menos de 1% plantado. Essas fazendas juntas somam 

uma área, apenas entre soja e milho, de 84.471 hectares, sendo 65.876 de soja e 18.595 hectares de milho. Entre as 

principais cultivares de soja que os produtores estão plantando se destacam a M 8349, Extrema, Domínio, M8808, 

M8644, FT3191, entre várias outras. No próximo Informativo, faremos a proporção de plantio desses materiais. 

 

4. OUTROS PROJETOS DA APIPA 

 

4.1 Projeto Social o Algodão Transformando vidas no Estado do Piauí 
 

Por Udineide Ribeiro da Silva – Consultora Pedagógica 

 

O projeto social da APIPA, tem como objetivos, melhorar a imagem do produtor do setor algodoeiro na sociedade em 

que as unidades estão inseridas e aumentar a renda familiar dos colaboradores em Uruçuí. Através de cursos de 

empreendedorismo com familiares dos colaboradores, o projeto propõe a qualificação dos participantes para o 
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investimento no comércio em gêneros alimentícios e artesanato em geral, envolvendo as artes de corte e costura, 

pintura e bordado em tecido de algodão, confecção de bonecas de algodão e culinárias. 

 

 

O projeto atende a vinte mulheres, no Centro da Pastoral da Criança (entidade não governamental mantida pela Igreja 

Católica que atende famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade). Já foram ofertados 08 (oito) cursos 

profissionalizantes: pães e bolos, doces e geleias artesanais, corte costura, confecção de bonecas de algodão, pintura 

em tecido de algodão, bordado com fitas em tecidos de algodão, salgados e o mais recente, comidas típicas, todos 

voltado ao empreendedorismo, também foram ofertados os treinamentos Mulheres Empreendedoras e como conhecer 

o seu talento empreendedor. 

 

 

Os itens produzidos nas oficinas são apresentados em feiras livres na praça Santo Antônio no bairro Aeroporto da 

cidade de Uruçuí para toda sociedade, além de doações para entidades como a APAE, que recebeu as bonecas e  

bonecos produzidos pelas mulheres. Algumas mulheres já começaram a empreender nas suas residências e na 

comunidade onde vivem, outras conseguiram diminuir as despesas familiares por aprenderem técnicas de preparo com 

comidas e corte costura, todas estão mudando suas vidas com o aprendizado adquirido no projeto. 

 

O último curso desse período de 2021 será o de Mulheres em Campo, que vem trazer uma abordagem sobre a forma 

de empreender na sociedade onde estão inseridas. Já em janeiro de 2022 terá início o curso de culinária de pães. O 

Projeto Social tem como parceiros o Sindicato Rural de Uruçuí- SRU, SENAR, SEBRAE e Pastoral da Criança, todos 

juntos contribuindo com os resultados que vem transformando a vida de muitas famílias na nossa sociedade. 
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Este informativo teve sua divulgação em 12/11/2021, com informações coletadas nos meses de outubro e 

novembro, através de visitas às propriedades. 

 

            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 – 

 
A CADEIA DO ALGODÃO NO BRASIL – Sistema Abrapa de Identificação SAI 
 

Com a necessidade de atendimento às exigências de novos compradores e a retomada do acesso ao mercado externo relacionado a garantia de 

origem do produto, em 2002 a temática da rastreabilidade teve sua primeira discussão na ABRAPA, durante o Fórum da Cadeia Têxtil. A Abrapa 

comprometeu-se com a iniciativa de implantar um sistema que permitisse a identificação e o rastreamento dos fardos de algodão em pluma. Essa 

iniciativa resultou no Sistema Abrapa de Identificação (SAI), implantado em 2004. A partir de então, este vem evoluindo constantemente e 

atualmente é considerado uma referência em projeto de rastreabilidade.  Além de permitir rastrear os fardos, o código de barras auxilia o trabalho 

de classificação por High Volume Instruments (HVI), facilitando a identificação das amostras enviadas pelas algodoeiras para classificação visual 

e análise nos laboratórios de HVI. O sistema também beneficia a operação, tornando mais eficientes o controle e manuseio dos fardos, por parte 

da algodoeira, do produtor ou do comprador. 

 

Vantagens do SAI para as algodoeiras 

 

➢ Padronização de um sistema único e confiável de identificação dos fardos; 

➢ Facilidade para vender o algodão no mercado externo; 

➢ Agilidade na obtenção dos resultados de classificação pelos laboratórios; 

➢ Participação no processo que é adotado por praticamente 100% dos beneficiadores, por exigência do próprio mercado e seus clientes.  

 

Recentemente, a ABRAPA melhorou o serviço de rastreamento dos fardos. Para rastrear o fardo, o sistema permite que o detentor do rótulo 

visualize dados essenciais para identificar a origem do fardo, como ano de descaroçamento, situação do fardo (regular ou irregular), entre 

outros. Dessa forma, o sistema também ajuda a minimizar a questão de roubo de remessa. A consulta pode ser feita digitando o código de barras, 

por meio de leitura ótica, ou por meio de uma câmera de celular usando um aplicativo chamado SAI Mobile, desenvolvido para plataformas IOS 

e Android. Nesse caso, basta focar a câmara do aparelho no código de barras e automaticamente o sistema rastreia o fardo, informando a sua 

origem de beneficiamento. Somado aos constantes investimentos em modernização, em parceria com o Instituto Brasileiro do Algodão (IBA), os 

sistemas foram unificados em uma só plataforma em que os bancos de dados se comunicam, permitindo o cruzamento de informações de produção 

das algodoeiras e um mapeamento mais detalhado do comportamento da safra. As algodoeiras também evoluíram e a maioria delas já possui 

programas informatizados em que, uma vez informado o código, tem-se as características adicionais como peso do fardo, nome da algodoeira, 

produtor e dados da classificação. 

Fonte: 

ABRAPA: A Cadeia do Algodão Brasileiro, Safra 2016/2017 Desafios e Estratégias - https://bityli.com/0HYcS2 
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