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Resumo do Informativo
Os produtores de algodão do Piauí
iniciaram os plantios no final de
novembro no Núcleo da Coaceral e em
seguida teve início Santa Filomena e
Uruçuí.
As chuvas constantes em Uruçuí
impossibilitaram a conclusão do
plantio do Algodão em dezembro. Até
a divulgação desse Informativo a
porcentagem de plantio chegava a 68%
em Uruçuí e 81% no Estado.
Conforme levantamento, as perspectivas
de plantio inicial de 15011 hectares
devem se concretizar e a emergência está
muito boa, com bons stands, mas já houve
relatos de problemas com doenças.
Equipe técnica da Apipa faz eliminação
de tigueras na PI-247 em Uruçuí, em
Santa Filomena e Baixa Grande do
Ribeiro.
Equipe técnica da Apipa e da Embrapa
Algodão acompanham instalação de
ensaios de cultivares de Algodão no
Piauí.
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Boa germinação e baixo índice de
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Área de soja convencional deve crescer na safra 2022/23 em Mato Grosso
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1 – ATIVIDADES
No final de novembro a equipe técnica da Apipa juntamente com o Diretor Executivo e o consultor Dr. Eleusio Freire
estiveram visitando os municípios de Barreiras e LEM na Bahia, conversando com produtores de algodão que possuem
propriedades no Piauí e residem na Bahia e visitas as instituições Abapa e Fundação Bahia.

Figura 01 – Registros visita da Apipa na ABAPA
Nessas instituições conversamos com o coordenador do projeto fitossanitário da Bahia, Sr. Antônio Carlos, para troca
de experiência sobre medidas culturais e legislativas de controle do bicudo. No Laboratório da Abapa foram trocadas
informações com o coordenador do laboratório, Sr. Sérgio, sobre manutenção da parceria com a Apipa para análises
de fibras de cultivares avaliadas em parcelões. Na Fundação Bahia conversamos com o Eng. Agrônomo Dr. Murilo
Barros sobre parceria para apoio de acompanhamento de ensaios de cultivares no Piauí.

Figura 02 – Registros reuniões com produtores e gerentes durante rodada técnica nos núcleos de Santa Filomena,
Baixa Grande do Ribeiro e Uruçuí.
Em seguida, com a presença também de profissionais da Embrapa Algodão, Dr. Fábio Aquino e MSc Gildo Araújo,
realizamos visitas nas regiões produtoras do Piauí, incluindo a região de Baixa Grande do Ribeiro ao qual alguns
produtores estão realizando ensaios de cultivares de algodão. No mês de dezembro em parceria com a Embrapa
Algodão, realizamos visitas nas fazendas em Santa Filomena e Baixa Grande do Ribeiro para instalação de ensaios de
cultivares de algodão.
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2. PANORAMA DO ALGODÃO
O plantio da soja finalizou na maioria das fazendas final de novembro, com isso, algumas fazendas do núcleo da
Coaceral deram início ao plantio do Algodão ainda em novembro, finalizando em 21 de dezembro. Já os núcleos de
Santa Filomena e Uruçuí iniciaram o plantio dia 6 e 10 de dezembro respectivamente. No núcleo de Santa Filomena
o plantio finalizou dia 14 de dezembro e em Uruçuí o plantio ainda está em andamento, com apenas 68% plantado até
a data de divulgação desse Informativo. As chuvas constantes nesse núcleo dificultaram finalizar os plantios da
malvaceae ainda em dezembro. O plantio até 10 de janeiro ainda é considerado de baixo risco (zoneamento-Uruçuí).

Figura 03 – Plantio do algodão, núcleo de Santa Filomena à esquerda e Coaceral a direita – dezembro de 2021.
No que se refere as janelas de plantio do algodão no Piauí, a Coaceral normalmente inicia os plantios final de novembro
e início de dezembro, já Santa Filomena e Uruçuí, após os primeiros dias de dezembro, dependendo muito das
previsões climáticas, no entanto tem-se verificado nas safras anteriores e em ensaios de cultivares, que a melhor janela
para esses dois últimos núcleos tem sido na segunda quinzena de dezembro. Em Uruçuí, de acordo informações de
produtores, os plantios mais cedo podem acarretar problemas com apodrecimento de maçãs em março e/ou abril
devido excesso de chuvas nesses meses. Destacando que no Piauí ainda não há portaria normatizando o vazio sanitário
do algodão, mas foi pré-estabelecido pela equipe da Apipa, consultores e alguns produtores para 20 de setembro a 20
de novembro. Essa data será revisada provavelmente nesta safra que se inicia para que se chegue a uma data definitiva
e seja criada a portaria junto ao órgão competente. Em se tratando de janela de semeadura do algodão, o Zoneamento
Agrícola de Risco Climático para a cultura do algodão herbáceo no Piauí (ano-safra 2021/2022) do MAPA prevê as
seguintes datas de semeadura (tabela abaixo):

Figura 04 – Informações sobre o Zoneamento Agrícola de risco climático (ano-safra 2021/2022) dos principais
municípios produtores Piauí, considerando apenas Risco de 20%. Para verificar demais riscos e detalhes, consultar a
portaria nº 132 de 18/05/2021 do MAPA.
A germinação dos primeiros lotes está muito boa, no entanto, há relatos de problemas com o fungo Rizoctonia solani,
que causa problemas de tombamento e mela, mas os manejos estão sendo realizado em tempo, embora com dificuldade
devido as constantes chuvas em todas as regiões. De acordo com a literatura, os principais ingredientes ativos
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registrados para tratamento de sementes de algodão, para controle desse fungo são o Flutriafol, Carbendazim, Captana
e as combinações de Azoxistrobina + Tebuconazole, Carbendazim + Flutriafol e Azoxistrobina + Difenoconazol.

Figura 05 – Avaliação das primeiras áreas de algodão germinadas.
As cultivares que estão sendo plantadas em áreas comerciais de acordo levantamento inicial realizado durante as visitas
nas fazendas são: DP 555 BGRR, FM 985 GLTP, FM 978 GLTP, FM 970 GLTP, FM 974 GLTP, TMG 81 WS, DP
1746 B2RF, TMG 31 B3RF, FM 944 GL entre outras. As perspectivas iniciais de plantio são de 15011 hectares no
Estado e provavelmente deverá ser confirmada, pois o plantio já está com 81% conforme último levantamento.
Armadilhamento pré-safra – Pelas avaliações em campo, os resultados do armadilhamento não tiveram alteração em
relação ao divulgado no Informativo número 18. No próximo Informativo será divulgado o resultado final.
2.1 Destruição de Soqueiras safra 2020/2021
A destruição de soqueiras nessa safra ocorreu tarde, principalmente em virtude de baixa umidade em setembro e
outubro. Somente entre final de outubro e início de novembro a destruição de soqueiras teve início. Em praticamente
todo o período de setembro e outubro havia presença de estruturas reprodutivas nas soqueiras nos núcleos de Santa
Filomena e Uruçuí. Não houve identificação de bicudo em Uruçuí, mas devido as áreas serem grandes, não há como
afirmar que essa praga não esteja presente e tenha se multiplicado. Já em Santa Filomena, onde há presença de mais
fazendas próximas umas das outras, há presença de tigueras com bicudo em pelo menos duas fazendas que não
cultivaram algodão na safra 2020/2021. Nesse núcleo, os manejos iniciais do algodão já devem ser considerados como
presença do bicudo. Das áreas cultivadas com algodão na safra 2020/2021, 17% foram semeadas com soja, 65% com
milho e 18% algodão sobre algodão.
2.2 Eliminação de tigueras
Em virtude do grande volume de chuvas que tem caído nas regiões, acarretou a germinação de muitas plantas
voluntarias de algodão nas rodovias e também nas estradas das fazendas. O transporte de caroço de algodão tem sido
o principal responsável por disseminar involuntariamente caroços nas estradas. No mês de dezembro a equipe da
Apipa fez o arranque de tigueras principalmente nos núcleos de Uruçuí, Santa Filomena e Baixa Grande do Ribeiro.
Não encontramos bicudo nas tigueras durante estas atividades.

Figura 06 – Registros eliminação de tigueras em Santa Filomena e Baixa Grande respectivamente.
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2.3 Ensaios de cultivares de Algodão
No mês de dezembro conseguimos, em parceria com a Embrapa Algodão e a fazenda Cerrato, instalar o primeiro
ensaio de algodão com doze cultivares. Para a realização dos ensaios contamos também com a parceria das empresas
obtentoras que disponibilizaram as sementes, Fundação Bahia e o consultor Dr. Eleusio Freire.

Figura 07 – Registro plantio e avaliação de ensaio de cultivares de algodão, fazenda Cerrato – dezembro de 2021.
2.4 Acumulado de chuvas
A média de chuvas acumulada no final de dezembro considerando apenas as fazendas acompanhadas pela Apipa
somam uma média de 755 mm no núcleo Coaceral, 664 mm em Santa Filomena e 746 mm em Uruçuí.
– 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 –
O ALGODOEIRO E OS ESTRESSES ABIÓTICOS – Efeitos do estresse hídrico na fisiologia do algodoeiro
Pelo menos 95% da água absorvida pelo algodoeiro é usada para resfriar a planta, para que a temperatura da folha possa ser mantida no limite ideal e favorável
para a atividade enzimática. Em situações de escassez hídrica, a fotossíntese é reduzida quando a transpiração de água pelas folhas não consegue manter a
temperatura entre 23,5°C a 30°C. Isso porque, a energia térmica que não é dissipada pela evaporação aquece o tecido da planta, inibindo a atividade de enzimas
pela alta temperatura.
A água do solo no momento da semeadura deve ser suficiente para que a semente seja embebida, mas não excessiva. A semente leva, aproximadamente, 48 horas
para emitir a radícula, e é essencial que haja água disponível no solo nesse momento. Após a emergência dos cotilédones, a transpiração começa. Tendo uma
superfície de solo que pode formar uma crosta após a secagem rápida é uma consequência indireta do déficit de água. O sistema de plantio direto, que inclui
cobertura do solo, normalmente evita a formação de crosta.
Já a água em excesso no solo pode prejudicar o crescimento do algodão de duas maneiras:
1 – Quando a atividade da raiz não é inibida por baixo oxigênio, a alta umidade do solo pode estimular a rápida expansão de folhas e de células do caule, resultando
em crescimento vegetativo excessivo; o abortamento facultativo de botões florais e maçãs jovens pode ocorrer, por ser pequena a diferença na turgescência entre o
fruto e os órgãos vegetativos; o fornecimento de assimilados para o fruto é reduzido em favor das estruturas vegetativas; o abortamento removerá um dreno de
assimilados, o que pode aumentar ainda mais o crescimento vegetativo;
2 – Devido aos efeitos do encharcamento, quando o excesso de água no solo reduz a porosidade preenchida por ar para menos de 10%, o crescimento e a atividade
da raiz são prejudicados pelas baixas concentrações de oxigênio. O encharcamento pode ocorrer mais provavelmente em solos muito argilosos pouco drenados. O
encharcamento reduz o crescimento da raiz, a absorção de nutrientes, a área foliar, a condutância estomática, o potencial de água da folha e a fotossíntese. Por isso,
a produção de algodão é mais sensível ao encharcamento que ocorre até a metade do período de florescimento.
Fonte: Boletim de P&D, IMAmt: O algodoeiro e os estresses abióticos: temperatura, luz, água e nutrientes / editor técnico: Fábio Rafael Echer

Este informativo técnico teve sua divulgação em 03/01/2022, com informações coletadas no mês de dezembro de 2021,
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
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