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Apoio Financeiro: 

SITUAÇÃO ATUAL DA COLHEITA DE ALGODÃO NAS 
LAVOURAS DO MARANHÃO - SAFRA 2018/19

No Maranhão, a safra 2018/19 
terá uma área colhida de 27.430,52 mil 
hectares de algodão. A região sul do 
Estado é responsável por toda produção 
de algodão no Maranhão, com destaque 
para a região do Gerais de Balsas, única 
região que permite o cultivo do algodão 
safra e segunda safra, totalizando 36,8% 
da produção estadual, as outras regiões 
produtoras são: Serra do Penitente com 
56,7% e Serra do Medonho com 6,5% 
do total colhido ambas cultivam 
algodão safra.

O plantio de algodão safra é 
operacionalizado em um sistema de 
produção, onde o cultivo do algodão é a 
cultura principal dentro do ano agrícola, 
sendo semeado a partir de 1º de 
dezembro, já o algodão segunda safra é 
plantado a partir de 15 de janeiro, em 
sucessão a soja tendo com objetivo 
aumenta r  a  ren tab i l idade  por  
incrementar outra cultura por unidade 
de área, reduzindo o custo de produção 
em relação ao algodão safra.

Foto aérea - colheita de algodão 

  A colheita no Estado está sendo 
finalizada, restando apenas 900 ha a 
serem colhidos e os produtores já estão 
preparando o solo para safra 2019/20. 
As lavouras no Sul do Maranhão – Serra 
do Penitente, Serra do Medonho e 
Gera i s  de  Ba lsas ,  e s tão  com 
aproximadamente 97% da área colhida 
do algodão.

Nesta safra 2018/19, as médias 
de produtividade ficaram abaixo do 
esperado pelos produtores que 
estimavam 300 arrobas/hectares, mas as 

médias colhidas estão em apenas 265 
arrobas. Esse cenário de perda de 
produtividade foi provocado por 
diversos fatores como: clima (chuvas 
nas fases de polinização), manejo de 
solo, doenças e pragas na cultura 
(spodopteras, bicudos e nematóides) o 
que serviu de alerta aos produtores para 
a safra seguinte.  Tabela – 1

Tabela 1- Área colhida em hectares em cada 
fazenda - Safra 2018/19.

Serra do Penitente - Faz. Palmeira

Gerais de Balsas - Faz. Flórida

Serra do Medonho - Faz. Pequena Holanda
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DESTRUIÇÃO DOS RESTOS CULTURAIS 
SAFRA 2018/2019

A destruição da soqueira de algodão visa eliminar 
as plantas de algodão após a colheita com o objetivo 
específico de interromper o ciclo biológico de pragas e 
doenças que acometem esta cultura, principalmente o 
bicudo. 

Os produtores de algodão dos municípios que 
integram a regional de Balsas, a partir de 1º de outubro, 
devem estar atentos, pois começa o período do vazio 
sanitário do algodoeiro com medidas fitossanitárias 
obrigatórias visando à prevenção e ao controle do 
bicudo-do-algodoeiro no Estado do Maranhão. O vazio 
sanitário terminará em 30 de novembro de cada ano 
calendário e a semeadura da próxima safra estará 
liberada a partir de 1º de dezembro.

Destruição de soqueira – Faz. Parnaíba

PERSPECTIVA DE ÁREA - SAFRA 2019/2020

A área plantada com algodão no Estado do 
Maranhão na safra 2019/20 deve ultrapassar 30.000 mil 
hectares, de acordo com levantamento realizado pela 
Associação Maranhense dos Produtores de Algodão 
(AMAPA) junto aos produtores. 

O aumento da área de plantio se deve as 
perspectivas positivas de maior rentabilidade e 
produtividade da cultura, levando em consideração o 
manejo adequado e o potencial dos materiais disponíveis 
no mercado, embora o mercado futuro não esteja atraente 
em relação à preço.

Foto Plantio do algodão segunda safra em 2019 – Faz. Planeste

NÚMERO DE BTS – BICUDO / TUBO / SEMANAL
O método de monitoramento utilizado para 

amostragem do bicudo do algodoeiro varia de acordo 
com o estágio de desenvolvimento da cultura e visa 
auxiliar na tomada de decisão de controlar ou não a 
população da praga presente no campo de acordo com as 
armadilhas e TMB. A intensidade do bicudo nesta safra 
foi muito agressiva na fazenda Parnaíba, com isso foram 
instalados e remanejados TMB (Tubo Mata Bicudo) em 
todo perímetro das lavouras, principalmente nas 
bordaduras do cerrado – principal rota de saída da praga, 
obtendo-se números assustadores de bicudos capturados 
nesta safra. 

Semanalmente foram feitas as leituras nos TMB 
com coleta dos bicudos mortos e os resultados 
computados. Os números obtidos indicam pressão muito 
alta da praga na Serra do Penitente, seguida da Serra do 
Medonho, onde devem ser reforçados os cuidados 
preventivos com pulverizações de bordaduras, semanais 
a partir do 5º DAE para próxima safra. Figuras-1 á 3

Figura 1 – Índice de bicudo – BTS na região Serra do Penitente – safra 2018/19

Figura 2 – Índice de bicudo – BTS na região Gerais de Balsas – safra 2018/19

     Figura 3 – Índice de bicudo – BTS na região Serra do Medonho – safra 2018/19
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12° CONGRESSO BRASILEIRO DO ALGODAO – CBA

 O grande evento aconteceu no centro de 
convenções de Goiânia, capital do estado de Goiás, no 
período de 27 a 29/08/2019. O congresso é uma 
iniciativa da Associação Brasileira dos Produtores de 
Algodão – ABRAPA e acontece a cada dois em dois anos, 
sendo que neste 12° CBA obteve-se um público recorde, 
em relação as outras edições com mais de 2.100 
congressistas.

 Durante o evento foram apresentadas pesquisas 
cientificas, premiados os melhores trabalhos científicos, 
de pós- graduação, de professores e de orientadores, com 
objetivo de incentivar as universidades a direcionar 
trabalhos de pesquisa para o algodão. 

O Brasil é o quarto maior produtor de algodão e, 
na safra 2018/2019, conquistou o segundo lugar no 
ranking de maiores exportadores mundiais da pluma. Os 
dados da ABRAPA revelam ainda, que esta é a quarta 
cultura mais importante da agricultura do país, ficando 
atrás apenas da soja, cana de açúcar e milho.

O evento foi muito proveitoso para os 
participantes, em especial para equipe técnica de 
amapeanos, com apresentação de dados do desempenho 
da cotonicultura como vitrine da agricultura do amanhã, 
sendo uma grande oportunidade de transferência de 
tecnologia para a sustentabilidade do algodão, 
promovendo ainda o fortalecimento da produção 
brasileira.

Participação da AMAPA no 12° congresso Brasileiro do Algodão

RECOMENDAÇÕES DA CONSULTORIA
- Considerando que o monitoramento do bicudo 

com TMB, no final da safra 2018/19 tem constatado 
números elevados de bicudos sobreviventes e migrando 
para os cerrados, nas regiões no Sul do Maranhão, é 
recomendado fazer uma a duas aplicações de Malathion 
sobre os restos culturais, pós-colheita, ou nas bordaduras 
dos cerrados, para reduzir ao máximo os bicudos 
sobreviventes para próxima safra;

- Fazer 1 a 2 pulverizações adicionais sobre 
restos culturais, destruição rápida das plantas via 
roçagem - são fatores que tem contribuído para reduzir o 
aumento populacional do bicudo-do-algodoeiro que 
poderá reinfestar a safra futura. A destruição das plantas 
com 2-4D, mapeamento das rotas de saídas de bicudos, 
realocação dos TMB nestas rotas de saída e início das 
pulverizações de bordaduras, na próxima safra, logo a 
partir dos 5º DAE, especialmente nas margens dos 
cerrados são técnicas essenciais para evitar aumentos 
populacionais desta praga.

Consultoria Eleusio Freire, AMAPA 
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AGENDA FUTURA

●  Dia 13 de Setembro – Workshop de resultados de pesquisas da FBA – LEM BA;

●  Dia 04 de Outubro – II Workshop de resultados da AMAPA – Balsas – MA.
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