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APIPA – Associação Piauiense dos Produtores de Algodão

A Associação Piauiense dos Produtores de Algodão – APIPA tem como principal objetivo, representar os interesses 
da cotonicultura no estado do Piauí, de forma sustentável e integrada, promovendo o algodão piauiense nos 
mercados nacional e internacional. Sempre comprometida com a defesa dos interesses dos associados, a promoção 
da responsabilidade social e respeito ao meio ambiente, a entidade juntamente com o Instituto Brasileiro do 
Algodão - IBA, desenvolve projetos e ações para atender o cotonicultor e a sociedade, com trabalho de pesquisas,  
certificações como o Algodão Brasileiro Responsável - ABR e Better Cotton Initiative - BCI, treinamentos e 
projetos fitossanitários.

Através da Associação, os produtores de algodão fortalecem os assuntos do setor junto às autoridades governa-
mentais e organismos internacionais, representando os seus interesses coletivos. Nessa linha, a APIPA e entidades 
parceiras envolvidas com o agronegócio do algodão, investem em ações de representação, sensibilizando o 
mercado e instituições governamentais para que o Algodão do Piauí seja reconhecido como um produto 
diferenciado.

Diante de toda importância que a associação tem e para a manutenção dos trabalhos e projetos que serão 
executados em prol dos cotonicultores, a APIPA tem a missão de representar os interesses da cadeia produtiva do 
algodão no estado do Piauí de forma sustentável e integrada, promovendo assim o algodão piauiense no mercado 
nacional e internacional.
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Amilton Bortolozzo

Palavra do Presidente

No ciclo 2020/2021, o Piauí colheu uma das melhores médias de produtividade, confirmando que temos solos e 
clima ótimos para produzir fibra em volume suficiente para gerar retorno econômico satisfatório aos cotonicultores. 
A ótima produtividade de 336,43 @/ha de média no Estado, foi resultado de um manejo acertado por todos os 
cotonicultores associado ao clima favorável. A APIPA vem buscando apoiar os produtores com o acompanhamento 
das lavouras pela equipe técnica e consultorias especializadas na cultura do algodão, gerando informações ao setor, 
ao qual tem sido divulgado quase que mensalmente através de Informativos Técnicos. No final de cada safra a 
APIPA tem divulgado um Boletim Técnico com informações de manejo de bicudo, lagartas, doenças e ensaio de 
cultivares, sendo esse documento, o segundo Boletim que traz também informações sobre outros projetos da 
Associação.

Com os bons resultados desta safra, o Piauí tem perspectivas de aumentar a área de plantio em pelo menos 50%. 
A APIPA tem acompanhado as grandes oscilações de plantio no Piauí que tem sido influenciada principalmente 
pelo preço da pluma no mercado externo, mas a equipe acredita que a manutenção de bons resultados como desta 
safra, poderá diminuir as oscilações de área plantada. O fortalecimento de apoio pela APIPA tem como objetivo 
gerar confiança aos novos produtores entrantes na cultura do algodão, assim como aos atuais.
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1. INTRODUÇÃO
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Nesta segunda versão do Boletim, vamos fazer um resumo das atividades realizadas pela APIPA na safra 
2020/2021 – com foco nas principais pragas e doenças do algodão no Cerrado do Piauí, sobretudo Bicudo-do-
algodoeiro, Ramularia areola e Spodoptera frugiperda. Nesse documento, terá um relato das visitas realizadas 
pelos consultores Dr. Eleusio Freire e Dr. Fábio Aquino, assim como o posicionamento e opinião dos mesmos 
sobre os desafios e oportunidade do algodão nos Cerrados do Piauí. Contém também informações sobre ensaio de 
cultivares realizados em quatro fazendas.

2. RESUMO DA SAFRA 2020/2021 NO PIAUÍ

As chuvas nesta safra contribuíram para que os cotonicultores conseguissem semear mais de 90% do algodão 
dentro da janela considerada ideal para a cultura, segunda quinzena de dezembro, diferentemente da safra 2019/
2020 que teve quase 90% do algodão emergido já saindo dessa janela ideal.

Figura 01 – Plantio em 24/12/2020 

O plantio foi bem feito e a germinação excepcional, com a maior parte dos stands variando entre 5 e 8 plantas por 
metro linear. Em janeiro houve veranico, mas nada que pudesse comprometer o desenvolvimento do algodão, pelo 
contrário, ajudou a aumentar o crescimento da raiz em profundidade. As chuvas foram bem distribuídas, mas entre 
março e abril houve dias nublados, derrubando parte da carga das plantas. As chuvas cessaram final de abril, com 
isso os níveis de apodrecimento foram menores daqueles vistos em safras anteriores, mas muito por conta também 
do melhor manejo da ramularia. Com menos chuvas no final do ciclo, os ponteiros ficaram mais fracos, porém, o 
terço médio pesou bastante e a produtividade chegou a patamares acima das 300 arrobas por hectare, a maior 
média da história do Piauí.

2.1 – Consultoria

Nesta safra a APIPA realizou sete Rodadas Técnicas com a participação dos consultores Dr. Eleusio Curvelo Freire 
da Cotton Consultoria e Dr. Fábio Aquino, Entomologista da Embrapa Algodão. A primeira Rodada se deu ainda 
em dezembro de 2020 a fim de planejar detalhes da safra, sobretudo os ensaios de competição de cultivares de 
algodão. Da segunda até a penúltima Rodada foram realizadas durante o ciclo do algodão, ao qual, a cada visita 
nas fazendas, houve interações com as equipes de campo – técnicos, agrônomos e produtores e foram efetuadas 
recomendações de manejo para cada situação em cada período, com o objetivo de realmente apoiar cada 
cotonicultor in loco. Em todas as visitas foram gerados relatórios que foram disponibilizados aos responsáveis de 
cada fazenda acompanhada. 

Figura 02 – Registro de plantio com ótima distribuição

Essa constatação veio da análise dos dados da CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento, ao qual a maior 
média registrada havia sido na safra 2013/2014 com 275 @/ha. A colheita do algodão iniciou no núcleo de Uruçuí 
no dia 18 de junho e finalizou em primeiro de setembro no Núcleo da Coaceral. Já o beneficiamento iniciou em 22 
de junho em Uruçuí e finalizou em 23 de outubro também em Uruçuí.
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Figura 03 – Registros durante as Rodadas Técnicas de consultores no Piauí

A última Rodada aconteceu ao final do mês de agosto (2021) e teve como objetivo levantar números de colheita, 
produtividade, cultivares e realizar o planejamento da safra seguinte, agenda das visitas e definições de cultivares 
para serem usadas nos ensaios, mas também para recomendar para as áreas comerciais.

Figura 04 – Registros durante as Rodadas Técnicas de consultores no Piauí

2.2 Bicudo-do-algodoeiro Anthonomus grandis

Para explicar a menor pressão de bicudo na safra 2020/2021, é preciso voltar na destruição de soqueiras e manejo 
de herbicidas no plantio da soja e milho como culturas subsequentes ao algodão, sendo atividades preventivas 
primordiais para manejo do bicudo. 

A destruição de soqueiras do algodão da safra 2019/2020, nas fazendas que continuaram com a cultura, foi bem 
realizado, assim como a realização de um manejo adequado de herbicidas de pré e pós-emergência tanto na 
cultura da soja quanto na do milho. Essa constatação apenas confirma o quão é necessário o manejo preventivo 
dessa praga tão danosa e que, havendo essas ações preventivas que antecedem à safra, com certeza a convivência 
com o bicudo será facilitada.



Figura 05 – Cultivo de milho em sucessão ao algodão (área de ro-
tação), sem a presença de tigueras/soqueiras.

Durante a safra, realizamos várias vistorias em áreas de 
rotação ao qual constatamos que nos lotes bem 
plantados e com uso de manejo com herbicidas de 
pré-emergência, praticamente não tiveram problemas 
com bicudo. As fazendas que plantaram milho em 
rotação com algodão nesta safra 2020/21 tiveram 
menos problemas com proliferação de bicudo ou 
mesmo com baixíssima quantidade de tigueras, que-
brando um tabu anterior ao qual se dizia que plantar 
milho em sucessão ao algodão seria difícil de manejar 
as tigueras dentro da cultura e assim aumentariam os 
problemas com o bicudo.

Figura 06 – Avaliação em área de rotação – milho em sucessão 
ao algodão.

As áreas de rotação (entende-se aqui por “áreas de 
rotação”, lotes onde foram plantados algodão e que será 
cultivado com outra cultura na safra seguinte) total 
somaram 17256 hectares, ou seja, o total de área 
plantado na safra 2019/2020, pois não houve plantio de 
algodão sobre algodão. Desse total, 44,3% foi plantado 
milho, sendo o restante soja. No entanto, considerando 
apenas as áreas de rotação das fazendas que 
continuaram o cultivo de algodão nesta safra 2020/21, 
que somaram 10.483 hectares, mais de 63% dessas 
áreas foram cultivadas com milho e, pelo acompanha-
mento que a equipe técnica da Apipa e as consultorias 
fizeram, não houve identificação de bicudo nessas áreas
de rotação. Na safra 2020/2021, o manejo do bicudo na
maioria das fazendas, seguiram também com ações 
preventivas, com o uso de aplicações em bordaduras,  

 

que foi primordial evitando e/ou atrasando a entrada da 
praga para dentro dos lotes. Nesta safra, o número de 
aplicações em área total para essa praga teve uma média 
de sete no Estado.

2.3 Mancha de Ramularia Ramularia areola

O manejo da mancha de ramularia foi realizado usando 
fungicidas dos seguintes grupos químicos: Estrobilurina, 
Carboxamida, Triazol, Triazolintiona, Benzimidazol, 
além do grupo Organoestânico. Mais de 77% 
das cultivares plantadas nesta safra eram muito 
sensíveis a essa doença, porém, com o manejo bem 
acertado pelos produtores, a média de até 8,2 aplicações 
em área total, manteve a mancha de ramularia com 
níveis de infestação baixos ao qual, em vários lotes a 
doença se manteve até no máximo no terço médio.

Figura 07 – Registro da mancha de ramularia

2.4 Lagarta Spodoptera Spodoptera frugiperda

A lagarta Spodoptera frugiperda apresentou incidência 
nos materiais B2RF e GLT, causando danos, mas não 
em grandes pressões como vista em safras anteriores. 
Já nos materiais Bollgard I têm apresentado dificulda-
des no manejo, principalmente nos períodos que 
coincidiram com maiores intensidades de chuvas, 
desfavorecendo as aplicações (dificuldade operacional 
e diminuição do residual dos inseticidas). Esta praga
tem figurado, juntamente com o bicudo, como uma das 
principais pragas nas regiões produtoras do cerrado do 
Piauí, salvo em cultivos com tecnologia vip3a. A média 
de aplicações para essa lagarta somaram três para as 
cultivares com tecnologia viptera, oito para as cultivares 
B2RF e quinze para as cultivares Bollgard I.
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Figura 08 – S. Frugiperda em flor de algodão Bollgard I
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Figura 09 – S. Frugiperda em flor de algodão B2RF

2.5 Lagarta Helicoverpa Helicoverpa spp

Nessa safra, tivemos constatações da lagarta 
Helicoverpa spp, atacando plantas de algodão com 
tecnologia viptera. É a primeira vez que essa situação é 
vista a nível de áreas comerciais no cerrado do Piauí, 
não obtivemos informações desse ataque em outras 
regiões. Esse fato mostra a importância do uso de 
estratégias como o refúgio, a fim de minimizar ou 
atrasar a quebra de resistência pelos insetos a tais 
proteínas. Destacamos que não foram identificados 
grandes focos dessa praga em materiais Bollgard I e II 
e nem GLT. A presença de Helicoverpa spp nas 
cultivares de algodão viptera pode ter sido em virtude 
de uma maior pressão dessa lagarta na cultura do milho 
(é apenas uma constatação), ao qual, de acordo 
informações de várias regiões, nesta safra, houve maior 
pressão que nas anteriores, mesmo em cultivos de 
milho também viptera. Ainda segundo informações, 
não houve manejo dessa lagarta na cultura do milho, 
pois a maioria dos ataques foi tardio e, segundo relatos,
não havia alvo para efetuar as pulverizações, além disso 
pelos monitoramentos concluiu-se não haver necessi-
dade de controle por ser ataque tardio e, portanto, não 
seria economicamente viável.

Figura 10 – Helicoverpa spp em algodão viptera

Figura 11 – Helicoverpa spp em milho

Segundo o Pesquisador da Embrapa Algodão, Dr. Fábio 
Aquino de Albuquerque, a permanência de lagarta 
remanescente de cultivo de milho ou algodão com 
tecnologia viptera é preocupante, pois poderá aumentar 
a frequência de alelos resistentes a essa proteína nas 
populações segregantes, ocasionando incremento dos 

danos causados. Talvez esse escape de Helicoverpa 
possa ter sido ocasionado devido o foco maior de 
controle eficiente sobre a Spodoptera frugiperda nas 
cultivares com tecnologia viptera. Com o controle pelo 
uso dessa proteína, pode ocorrer a supressão dessa 
espécie, mas em contrapartida, o favorecimento para o 
estabelecimento de outra praga (no caso, a Helicoverpa). 
Por isso, deve-se ficar atento à evolução de danos e do 
surgimento de outras espécies, independente de uso de 
tecnologia empregada ou não.

2.6 Outras pragas e doenças

2.6.1 Pulgão-do-algodoeiro Aphis gossypii

Figura 12 – Pulgão do algodoeiro

Tem-se verificado altas densidades de pulgão nas áreas 
de algodão, resultando na presença de virose atípica, 
principalmente nos lotes onde os ataques estavam mais 
avançados. Os pulgões, por se alimentarem diretamente 
da seiva das plantas, devem ser controlados, tanto para 
evitar o risco da diminuição da produtividade e 
qualidade da fibra, como problemas de viroses, visto 
que há ataques com maior pressão no final do ciclo da 
cultura.

2.6.2 Ácaro rajado Tetranychus urticae

Houve pressão de ácaro em algumas fazendas/ensaios, 
portando convém identificar se essa pressão possa ter 
sido causada por uso de produto de amplo espectro, 
como os piretroides, que levam ao aumento da 
população dessa praga. Sua maior ocorrência incide em 
períodos secos e quentes.
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Figura 13 – Sintoma de ácaro na face inferior da folha

Figura 14 – Adulto de ácaro rajado 

2.6.3 Mosca-branca Bemisia tabaci

Após o início da colheita da soja, verificou-se que a 
população de mosca-branca aumentou bastante, se 
intensificando em março/abril.  Assim como o pulgão, a 
mosca-branca deve ser bem controlada para evitar 
problemas de virose e na qualidade da fibra.

Figura 15 – Fumagina causado pela mosca-branca

2.6.4 Tripes Frankliniella schultzei

A presença de tripes causaram leve pressão em algumas 
áreas de algodão. No entanto, tem-se notado que esta 
praga tem aparecido com frequência em praticamente 
todo o ciclo, com maior presença nesta última safra em 
comparação a anterior (2019/2020).

2.6.5 Cochonilha branca Phenacoccus solenopsis ou 
Planacoccus minor

No núcleo de Uruçuí nessa safra, constatou-se a presença 
de cochonilha branca, embora numa pressão média, é um

2.6.6 Percevejos Euschistus heros e Dysdercus spp

Percevejos-marrons (Euschistus heros) foram 
encontrados em locais com menor controle dessa praga 
(safra 2020/2021). O aparecimento recorrente dessa 
praga pode facilitar o ataque por fungos oportunistas 
devido a perfurações causadas nos frutos, que servem 
de porta de entrada para patógenos. Já o percevejo-
manchador (Dysdercus spp), pode causar problemas na 
fibra e deve ser levado sempre em consideração durante 
o manejo da cultura.

2.7 Médias de produtividade e Cultivares utilizadas 
– safra 2020/2021

O Piauí nesta safra se destacou conseguindo produzir 
uma média acima das 300 @ha, chegando a 336,43 de 
média final. Essa média é muito superior as médias 
anteriores, ao qual no Estado, havia chegado à máxima 
de 267,82 na safra 2018/2019 de acordo dados da 
APIPA, considerando somente as últimas dez safras. Já 
de acordo dados disponíveis na série histórica da Conab, 
a média desta safra 2020/2021 chegou a 307,47 @ha 
(consulta realizada em 06 de novembro de 2021) e a 
maior média registrada anteriormente foi na safra 
2013/2014 com 275,00 @/ha, considerando toda a série 
histórica. 

alerta para as próxima safras. No mês de novembro de 
2021 foram detectados presença de cochonilha branca 
em tigueras de algodão no núcleo de Santa Filomena.

As cultivares utilizadas comercialmente nesta safra 
foram a FM 985 GLTP (42,21%), DP 555 BGRR 
(32,64%), TMG 44 B2RF (12,90%), FM 944 GL 
(5,01%), DP 1746 B2RF (3,17%) e IMA 5801 B2RF,
(2,44%).

As cultivares mais produtivas na safra 2020/2021 por 
lotes isolados, em ordem decrescente, foram: DP 555 
BGRR com 387,72 @/ha, FM 985 GLTP com 372,00 
@/ha, IMA 5801 B2RF com 354,62 @/ha e TMG 44 
B2RF com 343,61 @/ha.

Figura 16 – Área plantada e média de produtividade por cultivar na 
safra 2020/2021

Apenas como observação, ainda não conseguimos dados 
concretos do início do cultivo do algodão no cerrado 
Piauiense e, portanto, não temos dados de médias de 
produtividade anterior à safra 2010/2011. 
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3. ARMADILHAMENTO PRÉ-SAFRA 2021/2022

Na pré-safra 2021/2022 foram instaladas mais de 500 armadilhas em sete unidades produtivas e que serão 
monitoradas semanalmente e ao final será elaborado relatório e disponibilizado aos produtores e/ou responsáveis 
de cada fazenda. O armadilhamento foi feito pela APIPA em parceria com as próprias fazendas, assim como as 
vistorias (algumas fazendas fazem o armadilhamento). O resultado prévio, com sete semanas de realizado o
armadilhamento, demonstra uma baixa população de bicudo nos núcleo da Coaceral e Santa Filomena, com BAS 
variando entre 0,02 a 0,06 e no núcleo de Uruçuí por enquanto sem captura nas armadilhas. Nas propriedades que 
houve atraso na eliminação de soqueiras, a eficiência dos feromônios pode ter sido baixa, podendo o resultado do 
armadilhamento nesses locais, não representar a total realidade e o produtor deverá ficar atento nesse sentido.

4. QUALIDADE DE FIBRAS

A qualidade de fibra, principalmente a cor, de acordo com informações das fazendas, tem melhorado nesta safra, 
muito por conta de não ter chovido no final do ciclo da cultura, embora tenha havido menos enchimento de 
ponteiro, ocasionando problemas com resistência. Algumas cultivares, como a FM 985 GLTP, material mais 
plantado no ciclo 2020/2021 no Piauí, tem apresentado alguns resultados que ficaram abaixo das exigências da 
ANEA - Agência Nacional de Exportadores de Algodão. Deve ser ressaltado que problemas de fibras com esta 
cultivar estão confirmados nas análises realizados pelo laboratório de fibras da ABAPA ( ).www.abapa.com.br

Figura 17 – Resultado médio de mais de 12 mil amostras da cultivar FM 985 GLTP

5. PERSPECTIVAS E ORIENTAÇÕES PARA SAFRA 2021/2022

5.1 Recomendações para manejo do Bicudo safra 2021/2022

O primeiro passo para se ter sucesso no manejo dessa praga é a eliminação de todos os restos culturais e tigueras, 
principalmente durante o vazio sanitário, com data acordada, em reunião no Núcleo de Santa Filomena, para 20 
de setembro a 20 de novembro. Ainda não há portaria do vazio sanitário do algodão no Piauí. Com essa eliminação 
é possível retardar a entrada do bicudo na safra seguinte. Nas regiões onde há fazendas próximas, como o núcleo 
de Santa Filomena, a eliminação de soqueiras e tigueras, precisa ser realizada em conjunto, pois o bicudo de uma 
fazenda poderá proliferar e vir a infestar a fazenda vizinha, surgiu daí o termo que o bicudo é uma praga social e 
deverá ser combatida nessa mesma perspectiva.

Soqueiras e Tigueras - Para controle de soqueiras e tigueras em áreas de rotação, o primeiro passo é realizar uma 
boa dessecação antes do plantio da cultura subsequente (normalmente soja ou milho no cerrado do Piauí) e utilizar 
como ferramenta principal o uso de um bom herbicida pré-emergente. O plantio da cultura subsequente deverá ser 
o mais tardio possível, logo após algumas chuvas, pois haverá brotação das soqueiras e irá germinar tigueras, com 
isso a dessecação será bem mais eficiente eliminando bastante plantas de algodão. Nessa perspectiva, o plantio da 
soja é mais complicado por ter uma janela ideal praticamente no mês de novembro não havendo tempo hábil para 
germinação de plantas de algodão, ao qual nascerá junto com essa cultura, caso essa seja semeada no início das 
primeiras chuvas, já o milho, com possibilidades de plantio em dezembro, se torna a melhor opção (pensando apenas
no manejo de soqueiras e tigueras,) para plantio em áreas de rotação com o algodão (mas desde que se realize um  

http://www.abapa.com.br
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Em situações em que haja plantas de algodão dentro da cultura, mesmo com o uso de herbicidas na dessecação e 
no pré-plantio, é possível o uso de outros herbicidas para manejo dessas plantas, como sugestão, segue abaixo 
alguns produtos com essa finalidade:

 
bom plantio com uso de pré-emergente, pois após fechamento das ruas da cultura não será possível 
fazer manejo de tigueras e/ou bicudo no interior da lavoura). Além do uso de bons dessecantes e herbicidas 
pré-emergentes, para se ter sucesso no manejo de soqueiras e tigueras nas áreas de rotação, é necessário realizar 
um bom plantio, não deixando falhas no meio dos talhões, onde as plantas de algodão podem crescer em virtude de 
maior quantidade de luz e espaço e proliferar bicudo. Após a germinação da cultura, fazer uma varredura nas 
bordaduras de todos os lotes de rotação e eliminar possíveis focos de tigueras.

- Atrazina em pós emergência com óleo vegetal, Nicossulfuron, Mesotriona, Tembotriona e Carfentrazona etílica. A 
escolha do produto e as doses devem ser consultadas anteriormente, pois algumas aplicações são específicas e podem 
apresentar fitotoxidade para a cultura.

Não se limitar ao uso apenas destes produtos, pois a todo o tempo, as empresas estão apresentando novos princípios 
ativos até mais eficientes.

Nos lotes onde não houve possibilidades de eliminar as tigueras do meio da soja ou do milho, deverá ser planejado 
outros manejos, como o uso de inseticidas específicos para bicudo, além da eliminação dessas plantas tão logo a 
cultura em rotação seja colhida.

Nas fazendas que irão plantar algodão pela primeira vez, surge a necessidade de fazer uma varredura na região, ava-
liando se não há focos de plantas de algodão próximas. 

Controle de algodão dentro das áreas de soja: usar herbicidas de pré e pós emergência seguintes:
- Sulfetrazona + Fomesafem
- Metribuzim + Flumicloraque Pentilico
- Metribuzim + Fomesafem

Controle de algodão dentro das áreas de Milho:

Recomendações para manejo do bicudo - As recomendações em áreas/lotes sem presença (identificada) da praga 
no ciclo anterior, além das bordaduras, é de uma aplicação geral em B1, uma geral nos 60-80 DAE, uma terceira na 
desfolha e a última nos restos culturais, somando no total, incluindo duas correspondentes as aplicações em 
bordaduras, seis aplicações. 

Essas recomendações somente devem ser seguidas se não houver detecção da praga no meio do talhão ou de acordo 
o MIP da fazenda.

A Tabela do BAS abaixo direciona o produtor a fazer o manejo de acordo o BAS – Bicudo por Armadilha por Se-
mana encontrado no armadilhamento que antecede o plantio do algodão.

Dada a complexidade do Bicudo, é importante frisar, que não há nenhuma receita pronta e, em cada lote, a cada 
safra seu manejo deve ser repensado e sempre seguindo as diretrizes do que preconiza o MIP – Manejo Integrado 
de Pragas. A APIPA está sempre atenta, interagindo com técnicos, produtores e consultores, buscando o máximo 
de informações a fim de passar a melhor orientação possível para manejo do bicudo, além de apoiar os produtores 
na eliminação de tigueras em beira de estradas e rodovias e realizar, em conjunto com os mesmos, o armadilha-
mento pré-safra todos os anos.

As aplicações em bordaduras, devem iniciar aos cinco DAE, com largura de 60 m e serem repetidas a cada sete dias. 
Após a fase B1 estas bordaduras devem ser realizadas a cada cinco dias e caso se constate a entrada de bicudos num 
determinado lado da lavoura pode-se enlarguecer as bordaduras para até 120 m. Exemplificando o cálculo de 
aplicações nas bordaduras: em um bloco de talhões, de 10 km de perímetro, utilizando faixa de 60 metros, cada 
aplicação corresponderia a 60 hectares, considerando que esses lotes somem juntos 1000 hectares, seria necessário 
16,7 aplicações em bordaduras para uma aplicação em área total. 

Considerando ainda um ciclo de 165 DAE e aplicações a cada 5 dias, o total seria de 33 aplicações em bordaduras, 
ao qual somaria aproximadamente duas aplicações em área total. Considerando que o bicudo tenha o hábito de entrar 
na lavoura pelas bordaduras e ainda considerando que não haja a presença do mesmo dentro dos lotes, é factível 
dizer, que esse manejo pode ser considerado muito barato. Evidentemente que há necessidade dos monitoramentos e 
as aplicações em área total como relatado anteriormente, pois com essa praga, não podemos ficar acomodados.
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Figura 18 – Tabela do BAS

5.2 Spodoptera frugiperda e Helicoverpa spp

A lagarta Spodoptera juntamente com o bicudo tem se tornado as principais pragas do algodão no cerrado do Piauí. 
Para manejo dessa lagarta, além do MIP padrão que cada fazenda deverá fazer de forma precisa e minuciosa, seria 
importante a instalação de armadilhas, disponibilizadas pela APIPA, para monitoramento dos adultos, tanto da 
Spodoptera como da Helicoverpa spp, pois uma vez que há a identificação do adulto, é possível se anteceder com 
os manejos, planejamento melhor do operacional, pessoal, produto etc. Se atentar para uso das tecnologias, pois, no 
caso do algodão, as cultivares GLTP, B3RF e WS3 tem resistência para a lagarta Spodoptera, de acordo os 
detentores de cada tecnologia. Mas observar se não estar havendo quebra de resistência e os produtores deverão 
reconhecer o uso dos refúgios como um aliado para que as tecnologias durem mais tempo.

Vale lembrar que o milho têm a mesma tecnologia e se a pressão de seleção aumentar poderá causar danos 
significativos. O monitoramento é fundamental. Havendo possibilidade, fazer o uso de armadilhas com feromônios 
ou atrativos alimentares, observando as revoadas e a direção delas. Não custa lembrar, lepidópteros têm grande 
capacidade de dispersão.

5.3 Cultivares recomendadas para a Safra 2021/2022

De acordo com os resultados da última safra, sobretudo os resultados obtidos no ensaios de cultivares, segue abaixo 
as principais cultivares recomendadas para a safra 2021/2022.

Figura 19 – Cultivares definidas para ensaios na safra 2021/2022

5.4 Controle de ervas daninhas

O controle de ervas daninhas com uso de herbicidas depende da transgenia das cultivares. Na última safra, as 
cultivares usadas para manejo com herbicidas detinham as seguintes tecnologias embarcadas: Roundup Red-RR, 
Roundup Flex-RR Flex, Glitol e LibertyLink. O Roundup Red-RR presente na cultivar DP 555 BGRR é respon-
sável pelo uso do P.A. (Princípio Ativo) Glifosato, porém com restrições, podendo ser usado até B1 de acordo o 
detentor, mas usada somente até os 14 DAE de acordo produtor local, a tecnologia RR Flex está presente nas 
cultivares TMG 44 B2RF, IMA 5801 B2RF e DP 1746 B2RF e é possível usar o Glifosato em qualquer fase da 
cultura, o Glitol e LibertyLink estão presentes nas cultivares FM 985 GLTP e FM 944 GL que conferem tolerância 
aos herbicidas Glifosato e Glufosinato de amônio em qualquer fase da cultura. Embora haja relatos de consultores 
quanto a problemas de redução de potencial produtivo advindos do uso de herbicidas a base de glifosato nas 
cultivares de algodão RR Flex e GLT/GL/GLTP, não há estudos nesse sentido no cerrado do Piauí.
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Como a cultura do algodão demora fechar as “ruas” é sempre importante usar herbicidas com ação de 
pré-emergência, diminuindo ou retardando a emergência de ervas daninhas após emergência do algodão. Com isso, 
concomitantemente ao uso de herbicidas em pré-emergência, anteriormente deverá ser realizado uma dessecação 
com bons produtos e após a cultura instalada é necessário também o uso de herbicidas em pós, de forma que a 
cultura feche no limpo. Os principais herbicidas (princípios ativos) usados são: Pré-emergentes - S-metolacloro, 
clomazona (é necessário usar o Dietholate, recomendado para proteção das sementes contra ação fitotóxica do 
clomazona), Diuron, flumyzin, trifularina etc.; Dessecantes – Glifosato, Atrazina, 2,4D, Carfentrazona etílica etc; 
Pós-emergentes – Glifosato, Glufosinato de amônio, Staple etc. 

Na safra 2020/2021 o manejo de ervas daninhas foi muito eficiente não havendo problemas mais graves nos ma-
nejos efetuados pelos produtores.

6. CULTIVO DO ALGODOEIRO NO CERRADO DO PIAUÍ NA VISÃO DA CONSULTORIA

6.1 Dr. Eleusio Curvelo Freire Cotton Consultoria

O bom manejo da cultura, em termos de manejo dos solos, rotação de culturas, escolha de cultivares, janela de 
plantio, plantabilidade, controle de pragas, doenças e ervas daninhas, adubação de plantio e de coberturas, além de 
aplicações foliares, associadas a uma condição climática que favoreceu o desenvolvimento da cultura, resultou nas 
altas produtividades obtidas em todas as fazendas produtoras. Porém todos ficamos com a responsabilidade de 
mantermos ou elevarmos o nível tecnológico e de manejo da cultura, para conseguirmos as mesmas produtividades 
ou até avançarmos, um pouco, sem elevação dos custos de produção. 

6.2 Dr. Fábio Aquino de Albuquerque Entomologista Embrapa Algodão

Antes de tudo parabenizo os produtores de algodão do Estado do Piauí pelo esforço em procurar evoluir no cultivo 
do algodão no estado e estarem colhendo os frutos. Alguns fatores foram determinantes para a produtividade recorde, 
clima, tecnologia e comprometimento para atuar de forma correta. Ficou claro que o Piauí tem todas as condições de 
se tornar um importante player na cotonicultura, podemos dizer que o caminho está trilhado. Nas três safras que 
tenho acompanhado, é nítida a evolução, e aí não só para o algodão, mas também os demais cultivos.

Ao longo das safras temos procurado contribuir com aquilo que entendemos ser significativo para que os pro-
dutores tenham segurança nos seus investimentos. 

A atualização de conhecimentos é fundamental para que os cultivos continuem evoluindo. O bicudo, praga tão 
importante para o algodoeiro, mostrou seu potencial na safra passada causando grande temor. Mas, com a dedicação 
dos produtores e de suas equipes técnicas, foi possível minimizar a presença da praga e mais, em alguns casos, 
“zerar” a presença do bicudo. Os alertas quanto à pressão de lagartas tem sido reforçado ao longo da safra e quando 
detectado qualquer escape às medidas são tomadas em tempo.

LITERATURA CONSULTADA

- Série histórica CONAB

–  (consulta realizada em h�ps://www.conab.gov.br/info-agro/safras/serie-historica-das-safras  AlgodoSerieHist.xls
06 de novembro de 2021).

Não podemos descuidar de nenhuma das boas práticas mencionadas, porque são garantidoras de boas produtividades. 
Temos que preservar a convivência com os bicudos com baixo número de aplicações de inseticidas, sendo o uso de 
bordaduras desde cedo essenciais; reduzir as aplicações de fungicidas contra ramularia; continuar a busca por 
cultivares mais produtivas e que demandem menos defensivos; ampliar e aperfeiçoar a produção de bioprodutos on 
farm e seu uso nas fazendas; e tornar a rotação de culturas e a descompactação dos solos práticas rotineiras e 
essenciais. 

Nestes tempos de pós pandemia surgiram os problemas de escassez de adubos e de defensivos agrícolas; o 
que nos induzirá a um uso mais racional destes insumos essenciais e a busca de soluções criativas para estes 
problemas. A produção de biodefensivos on farm e a adubação orgânica com mix de plantas leguminosas e gramíneas 
que disponibilizam macro e micronutrientes e, ao mesmo tempo controlam nematoides e fungos, devem começar a ser 
avaliadas e produzidas na entre safra.

https://www.conab.gov.br/info-agro/safras/serie-historica-das-safras%20%20AlgodoSerieHist.xls
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RESULTADOS DE ENSAIOS DE CULTIVARES SAFRA 2020/2021

1. INTRODUÇÃO

A cada safra as empresas obtentoras de cultivares de algodão disponibilizam dezenas de cultivares para aquisição 
de sementes e plantio pelos produtores. Estas cultivares apesar de desenvolvidas em excelentes laboratórios de 
biotecnologia e Estações Experimentais destas obtentoras, não tem se adaptado para plantio em todas as regiões 
produtoras do cerrado do Brasil, em função das diferenças edáficas, climáticas e da ocorrência de pragas e 
doenças, que são especificas para cada região. 

Esta metodologia de avaliação de cultivares, está sendo conduzida por todas as Associações de produtores, com 
excelentes resultados para os produtores, conforme já relatado principalmente na Bahia.

Com estas pesquisas a APIPA pretende avaliar a maioria das cultivares disponibilizadas para o Estado, objetivando 
passar informações aos produtores sobre o comportamento das mesmas e assim subsidiar suas decisões de quais 
cultivares plantar.

2. MATERIAL E METODOS

Na safra 2020/21 foram efetuados ensaios de avaliação de cultivares nas fazendas Progresso, Canel, Confiança e 
Cerrato. Em todas as localidades as cultivares foram conduzidas sob regime de chuvas e sem irrigação. Nas 
fazendas Progresso, Canel e Cerrato os plantios foram efetuados no mês de dezembro, portanto como algodão 
safra. Já na fazenda Confiança, o plantio foi efetuado em fevereiro de 2021 após colheita da soja, portanto na 
condição de algodão safrinha.

Nestes ensaios foram efetuadas avaliações agronômicas (peso de algodão em caroço, peso de algodão em pluma, 
rendimento de pluma, peso médio de 1 capulho) avaliações fitossanitárias através de notas atribuídas as cultivares 
para tolerância a ramularia, viroses, apodrecimento, cavitação, mela, ácaros rajado, aderência através de escala de 
notas onde 1 – foi atribuída a cultivar com melhor desempenho e 5 a cultivar com pior desempenho em relação a 
característica avaliada. Foi aplicada também um conceito agronômico geral, sendo que neste caso a escala de 
notas atribui 1 a cultivar com pior desempenho para o conjunto de características e produtividade e, 5 é atribuída 
para a melhor cultivar avaliada. Além destes parâmetros foi calculado o índice de pegamento de capulhos, 
correspondente ao número  total de  capulhos colhidos, em relação ao total de estruturas frutíferas emitidas, para 
cada cultivar.

3. RESULTADOS

Os resultados obtidos no ensaio da fazenda Progresso estão apresentados nas Tabelas 1 a 3. Na Tabela 1, pode ser 
verificado que as cultivares FM 985 GLTP, IMA 5801 B2RF, TMG 44 B2RF, FM 906 GLT e DP 1866 B3RF  
apresentaram produtividade de algodão em caroço e de fibras superior estatisticamente as BRS 500 B2RF e FM 
974 GLT. Para rendimento de fibra em % o destaque ficou com a FM 974 GLT e em termos de peso de capulhos 
as cultivares IMA 5801 B2RF e FM 906 GLT apresentaram pesos médios acima de 6 gramas, estaticamente 
superiores as demais cultivares.

Com relação as caraterísticas de fibras, a maioria das cultivares apresentavam valores de HVI dentro dos 
parâmetros exigidos pelas indústrias e ANEA, com os seguintes destaques: A FM 974 GLT apresentou um 
comprimento superior estatisticamente a todas as demais e a FM 985 GLTP apresentou valores de resistência de 
fibras, uniformidade e teor de fibras curtas, com valores inferiores aos das demais cultivares (Tabela 2).

Com relação às outras características fitossanitárias a agronômicas, pode-se inferir o seguinte: as baixas notas de 
ramularia e mancha alvo, demonstram que o controle de doenças foi muito eficiente na fazenda; apenas a FM 906 
GLT apresentou nota elevada para tolerância a mancha alvo; a DP 555 BGRR apresentou notas elevadas para 
aderência e apodrecimento de maças; as cultivares FM 906 GLT, TMG 44 B2RF, IMA 5801B2RF, FM 985 
GLTP e DP 555 BGRR apresentaram notas elevadas de conceito agronômico geral; e as cultivares FM 906 GLT, 
TMG 44 B2RF e DP 555 BGRR foram as de maior índice de pegamento de maçãs.

Por isso faz-se necessário que a cada ano as associações de produtores, de cada Estado, façam suas avaliações 
especificas, nas diversas regiões produtoras do Estado, para escolha das 6 a 7 mais adaptadas, de maior produtivi-
dade e de maior rentabilidade, nas suas condições especificas.
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Tabela 1 – Avaliação de produtividade e características agronômicas na faz. Progresso. Safra 2020/21 em  Uruçuí - PI

OBS: Médias Seguidas por letras iguais na coluna não diferem entre si pelo teste de Scoot-Knott(5%); ** Significativo pelo teste F (1%),  
* Significativo pelo teste F (5%), ns: não significativo PAC – peso de algodão em caroço, em @/ha; PAP -  peso do algodão em pluma 
em @/ha; % de fibra – rendimento de fibra em %; P1CAP – peso médio de 1 capulho em gramas.

Tabela 2 – Características de fibras, avaliadas em HVI no ensaio de cultivares da faz. Progresso em Uruçuí - PI

Tabela 3 – Avaliação de características fitossanitárias e agronômicas na faz. Progresso. Safra 2020/21 em  Uruçuí – PI

OBS: APODR – Apodrecimento de capulhos; PEGCAP – Índice de Pegamento de capulhos em %; CONC GERAL – Conceito agronômico 
geral da cultivar.

OBS: Médias Seguidas por letras iguais na coluna não diferem entre si pelo teste de Scoot Knott(5%); ** Significativo pelo teste F (1%), 
* Significativo pelo teste F (5%), ns: não significativo. MIC - Índice Micronaire; LEN - Comprimento de fibra em mm; STR - 
Resistência de fibra - gf/tex; ELG - Alongamento ; MAT - Maturidade %; SFI - Índice de fibras curtas; SCI - Índice de fiabilidade.
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As avaliações de cultivares efetuadas na fazenda Canel, estão apresentadas nas Tabelas 4 a 6.  Na Tabela 4 pode 
ser observado que as cultivares não diferiram entre si com relação a produção de algodão em caroço e em pluma. 
Porém com relação ao rendimento de pluma, as cultivares IMA 5801 B2RF, BRS 437 B2RF e BRS 500 B2RF 
apresentaram rendimentos de pluma inferiores as demais. Para peso médio de capulhos a IMA 5801 B2RF 
apresentou medias superiores as demais.

Quanto as análises de fibras em HVI as cultivares apresentaram valores nos níveis exigidos pelas industriais e 
ANEA, sem diferença estatística entre as mesmas (Tabela 5). Para as características fitossanitárias, apresentadas 
na Tabela 6, verifica-se que as FM 985 GLTP e IMA 2106 GL foram as mais sensíveis a ramularia. 

Tabela 4 – Avaliação de produtividade e características agronômicas na faz. Canel. Safra 2020/21 em Uruçuí – PI

OBS: Médias Seguidas por letras iguais na coluna não diferem entre si pelo teste de Scoot-Knott(5%); **Significativo pelo teste F (1%),  
* Significativo pelo teste F (5%), ns: não significativo PAC – peso de algodão em caroço, em @/ha; PAP -  peso do algodão em pluma 
em @/ha; % de fibra – rendimento de fibra em %; P1CAP – peso médio de 1 capulho em gramas.

Tabela 5 – Características de fibras, avaliadas em HVI no ensaio de cultivares da faz. Canel em Uruçuí - PI.

OBS: Médias Seguidas por letras iguais na coluna não diferem entre si pelo teste de Scoot-Knott(5%) ; ** Significativo pelo teste F (1%),  
* Significativo pelo teste F (5%), ns: não significativo. MIC - Índice Micronaire; LEN - Comprimento de fibra em mm; STR - Resistência 
de fibra - gf/tex; ELG - Alongamento ; MAT - Maturidade %; SFI - Índice de fibras curtas; SCI - Índice de fiabilidade.

Para apodrecimento de maças as cultivares FM 944 GL e IMA 2106 GL foram as que apresentaram os maiores 
valores, devido principalmente ao ataque de Spodopteras. As cultivares BRS 436 B2RF, IMA 2106 GL e IMA 5801 
B2RF foram as que apresentaram menores índices de pegamento de maçãs.
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Tabela 6 – Avaliação de características fitossanitárias e agronômicas na faz. Canel. Safra 2020/21 em Uruçuí - PI.

OBS: APODR 1 e 2 – Apodrecimento de capulhos avaliado em 2 épocas; PEGCAP – Pegamento de capulhos em %.

As avaliações de cultivares efetuadas na fazenda Cerrato, estão apresentadas nas Tabelas 7 a 9.  Na Tabela 8 pode 
ser observado que as cultivares não apresentaram qualquer diferença quanto as características de fibras, estando 
todas acima dos parâmetros exigidos pela ANEA e industriais têxteis. Na Tabela 9 pode ser verificado que ocorreu 
uma incidência média de viroses, provocadas por pulgões e que forma altos os números de posições perdidas e de 
capulhos deformados, por problemas de chuvas. O índice de pegamento de capulhos indicou grandes perdas de 
capulhos, com valores considerados aceitáveis pelas cultivares FM 985 GLTP, TMG 44 B2RF e IMA 5801 B2RF.

Tabela 7 – Avaliação de produtividade e características agronômicas na faz. Cerrato. Safra 2020/21 em Santa Filomena – PI.

OBS: Médias Seguidas por letras iguais na coluna não diferem entre si pelo teste de Scoot-Knott(5%); **Significativo pelo teste F (1%),  
* Significativo pelo teste F (5%), ns: não significativo PAC – peso de algodão em caroço, em @/ha; PAP -  peso do algodão em pluma 
em @/ha; % de fibra – rendimento de fibra em %; P1CAP – peso médio de 1 capulho em gramas.

Tabela 8– Características de fibras, avaliadas em HVI no ensaio de cultivares da faz. Cerrato em Santa Filomena – PI. Safra 2020/21.

OBS: Médias Seguidas por letras iguais na coluna não diferem entre si pelo teste de Scoot-Knott(5%);  ** Significativo pelo teste F (1%),  
* Significativo pelo teste F (5%), ns: não significativo. MIC - Índice Micronaire; LEN - Comprimento de fibra em mm; STR - Resistência 
de fibra - gf/tex; ELG - Alongamento ; MAT - Maturidade %; SFI - Índice de fibras curtas; SCI - Índice de fiabilidade.
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Tabela 9 – Avaliação de características fitossanitárias e agronômicas na faz. Cerrato. Safra 2020/21 em Santa Filomena - PI

As avaliações efetuadas nas cultivares plantadas em safrinha na fazenda Confiança, em Baixa Grande do Ribeiro, 
estão apresentadas nas Tabelas 10 a 12. Na Tabela 10, apesar de não se constatar diferença estatística, porém quatro 
cultivares produziram acima de 290 @/ha de algodão em caroço e mais de 125 @/há de algodão em pluma 
(TMG 47 B2RF, DP 1866 B3RF, FM 985 GLTP e DP 1857 B3RF). Para rendimento de pluma as cultivares FM 
974 GLT e DP 1857 B3RF foram superiores as demais. Para peso médio de capulhos as cultivares IMA 5801 B2RF 
e FM 912 GLTP tiveram valores maiores. Com relação as características de fibras a maioria das cultivares 
apresentaram valores dentro dos parâmetros exigidos pela ANEA e industriais têxteis. Porém seis cultivares apre-
sentaram uniformidade inferior as outras cultivares, porém em valores absolutos de pequenas diferenças.

As caraterísticas fitossanitárias e agronômicas da Tabela 12 evidenciam que as cultivares FM 906 GLT, DP 1866 
B3RF, FM 985 GLTP e DP 1857 B3RF foram altamente sensíveis a ramularia e que a IMA 5801 B2RF foi muito 
sensível ao ataque de ácaros rajados.  Na avaliação agronômica geral as cultivares IMA 5801 B2RF, FM 976 TLP,
FM 970 GLTP, FM 985 GLTP, FM 912 GLTP, e FM 974 GLT foram as que obtiveram menores conceitos, prova-
velmente por terem ciclo mais alongado, o que não é desejável em lavoura safrinha. 

Tabela 10 – Avaliação de produtividade e características agronômicas na faz. Confiança. Safra 2020/21 em Baixa Grande do Ribeiro – PI.

OBS: Médias Seguidas por letras iguais na coluna não diferem entre si pelo teste de Scoot-Knott(5%); ** Significativo pelo teste F (1%),  
* Significativo pelo teste F (5%), ns: não significativo PAC – peso de algodão em caroço, em @/ha; PAP -  peso do algodão em pluma em 
@/ha; % de fibra – rendimento de fibra em %; P1CAP – peso médio de 1 capulho em gramas.
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Tabela 11 – Características de fibras, avaliadas em HVI no ensaio de cultivares da faz. Confiança em Baixa Grande do Ribeiro – PI. Safra 
2020/21.

OBS: Médias Seguidas por letras iguais na coluna não diferem entre si pelo teste de Scoot-Knott(5%);  ** Significativo pelo teste F (1%),  
* Significativo pelo teste F (5%), ns: não significativo. MIC - Índice Micronaire; LEN - Comprimento de fibra em mm; STR - Resistência
de fibra - gf/tex; ELG - Alongamento ; MAT - Maturidade %; SFI - Índice de fibras curtas; SCI - Índice de fiabilidade.

Tabela 12 – Características fitossanitárias e agronômicas avaliadas nas cultivares na faz. Confiança em Baixa Grande do Ribeiro – 
PI. Safra 2020/21.

OBS: ACARO – Nota para tolerância a ácaro rajado; RAMUL – Ramularia; CONC GERAL – conceito agronômico geral.



4. CONCLUSÕES

“As avaliações de cultivares por serem resultados de apenas um ano de avaliações, não apresentaram resultados 
que permitam generalizações, mas apenas constatações especificas para cada fazenda usada nos testes. Na fazenda 
Progresso apenas a cultivar IMA 5801 B2RF apresentou produtividades de algodão em caroço superiores à média 
obtida na fazenda, porém a maioria das cultivares avaliadas apresentaram excelentes qualidade de fibras.

Na fazenda Canel nenhuma cultivar se mostrou superior a FM 985 GLTP usada na fazenda. Na fazenda Cerrato a 
FM 985 GLTP e IMA 5801 B2RF foram superiores as demais. Na fazenda Confiança foram identificadas quatro 
cultivares que produziram acima de 290 @/ha de algodão em caroço e mais de 125 @/ha de algodão em pluma 
(TMG 47 B2RF, DP 1866 B3RF, FM 985 GLTP e DP 1857 B3RF) em safrinha.”
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