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No Maranhão, a safra 2018/19
terá uma área colhida de 27.430,52 mil
hectares de algodão. A colheita no
Estado começou a partir da segunda
quinzena de junho pela região do Gerais
de Balsas, seguindo para as demais
regiões, sendo realizadas com máquinas
de alta tecnologia e rendimento
operacional que registram dados
georreferenciados de produtividade. As
lavouras no Sul do Maranhão – Serra do
Penitente, Serra do Medonho e Gerais
de Balsas, estão com aproximadamente
58% da área colhida do algodão.
Nesta safra 2018/19, as médias
de produtividade nestas regiões estão
baixas e preocupantes, produtores
estimavam 300 arrobas/hectares, mais
as médias mostram apenas 255 arrobas.
Esse cenário de diminuição da
produtividade deixa produtores em
alerta para possíveis dificuldades em
fechar contas nesta safra. Tabela – 1
ÁREA COLHIDA POR FAZENDA

Região Serra do Penitente - Faz. Parnaíba

Região Serra do Medonho - Faz. Pequena Holanda

TOTAL (ha)

Francisco A. A. Neto
Agrônomo

PLANESTE I

2.463,0

Edvaldo Pedro de Lima

PLANETES ll

997,0

FLÓRIDA (UNIGGEL)

700,0

Técnico Agrícola

Júlio C. Nascimento
Técnico Agrícola

PALMEIRA

3.639,15

Reney B. da Silva

PARNAÍBA

7.522,0

Técnico Agrícola

PEQUENA HOLANDA

670,0

Apoio Financeiro:

TOTAL

15.991,15

Tabela 1- Área representativa em hectares colhida em cada fazenda.

Região Gerais de Balsas - Faz. Flórida
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CHUVAS NO SUL DO MARANHÃO
O Maranhão é um estado com clima favorável,
regime de chuvas bem definido e com boa distribuição,
intensa luminosidade e excelente topografia - fatores que
favorecem uma produção de algodão de alta qualidade.
Nas lavouras do Sul do Estado, as colheitas estão a todo
vapor, com isso tivemos neste mês de julho chuvas com
índice médio aproximado de 17mm nas regiões da Serra
do Penitente e Gerais de Balsas, não sendo favoráveis
para o algodão na época de colheita pois afetam a
produtividade. Figura-1

II DIA DE CAMPO AMAPA
A 2° edição do dia de campo da AMAPA –
Associação Maranhense dos produtores de Algodão
aconteceu no dia 05/07 na Fazenda Planeste (SLC
Agrícola), e contou com a presença de mais de 200
participantes, entre eles, agricultores, consultores,
patrocinadores, técnicos de vendas, secretário de
agricultura do município, autoridades locais,
colaboradores que manejam a cultura do algodão, além
de estudantes técnicos e universitários de Balsas e
Imperatriz. O evento procurou ofertar a transferência de
tecnologias, demonstrando a viabilidade do algodão
safra e segunda safra na região.

PLUVIOMETRIA DAS ÚLTIMAS 5 SAFRAS
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1589
1403
1309

1239

17601726
1510 1508
1406

1430
1323
1250

1331
952

885

S. PENITENTE
2014/15

GERAIS DE BALSAS
2015/16

2016/17

2017/18

S. MEDONHO
2018/19

Figura 1 – Índice pluviométrico das últimas 5 safras de algodão nestas regiões

NÚMERO DE BTS – BICUDO / TUBO / SEMANAL
A cultura do algodão por ter um ciclo longo,
variando entre 130 e 200 dias em média, favorece o
ataque maior de pragas e das mais diversas entre elas o
bicudo do algodoeiro. O combate e supressão desta praga
está sendo muito intenso nas lavouras maranhenses,
sendo instalados os TMB (Tubo Mata Bicudo) nas
fazendas associadas da AMAPA para reduzir populações
da praga presente no final do ciclo de cultivo do algodão,
evitando uma pressão maior na próxima safra.
Os resultados consolidados dos BTS (Bicudo
Tubo Semanal) nas regiões são computados e as
premissas indicam pressão muito alta do inseto, o que
deve reforçar atenção redobrada dos atuais e potenciais
produtores com os cuidados preventivos, pensando na
safra 2019/20. Figura-2

Figura 2 – Índice de bicudo – BTS por cada região – safra 2018/19

Foto aérea – II Dia de Campo AMAPA - Fazenda Planeste

INTERCÂMBIO AS FAZENDAS DO ESTADO DA BAHIA
A equipe que participou da visita de intercâmbio
foi constituída por 07 membros, incluindo 02
representantes da AMAPA, 02 da fazenda Agromantova,
01 do grupo SLC Agrícola, 01 consultor da Evoterra fazenda Carolina e 01 consultor da empresa Cotton
consultoria. As visitas ocorreram nas fazendas – São
Francisco e Warpol, modelos no Estado da Bahia nos
dias 09 a 12/07. O Objetivo da viajem foi verificar e
conhecer a produção de algodão daquela região que tem
média de produtividade próxima de 400 @/ha e procurar
entender e conhecer os manejos que possam ser
implementados no Maranhão para elevarmos nossa
média histórica que atualmente encontra-se abaixo de
300@/ha; oportunamente, observar a utilização de
produtos biológicos produzidos “on farm” para o
controle de pragas; as unidades demonstrativas de novas
cultivares de algodão; bem como visitar a Fundação
Bahia para conhecimento de pesquisas de maior impacto
para a cotonicultura atual.

Intercâmbio Oeste da Bahia - Grupo - MA
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RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA
ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO – SAFRA 2018/19
Desde março/2019, AMAPA – Associação
Maranhense dos Produtores de Algodão, com apoio
financeiro do IBA e parceria com produtores regionais,
tem realizado o trabalho de recuperação de estradas
vicinais nas regiões produtoras para garantir o
escoamento da produção algodoeira da atual safra,
limitado à porteira das unidades produtivas
(algodoeiras) até limite com uma estrada estadual (MA).
O projeto na verdade iniciou-se desde ano base
2015, sendo fortalecido e implantado melhorias
estruturais a cada ano. Nesta safra, são 25 km de
levantamento (erguer a estrada) na Transpenitente
(popular Serra do Penitente), 50 km de recuperação na
região do Gerais de Balsas (popular povoado Batavo) e
20 km de recuperação na região da Serra do Medonho.
Até o fechamento deste boletim, 70% dos
trabalhos já foram entregues, saldo dos serviços estão
previstos para serem retomados a partir de outubro/2019
com o retorno das chuvas na região, justificado que neste
intervalo, este tipo de trabalho se torna inviável
principalmente por falta de umidade para compactação
do solo mexido.
O projeto é relevante para atuais e potenciais
produtores maranhenses por permitir viabilidade no
translado da produção e internação de insumos nas
propriedades, sendo um enfrentamento neste que é um
dos principais gargalos do agronegócio local.

Contenções de água processadas

Estrada recuperada – Serra do Medonho

Estrada erguida – Transpenitente

RECOMENDAÇÕES DA CONSULTORIA
- Levando em consideração que o bicudo é a pior
praga do algodoeiro na região Sul do Maranhão,
recomendo além do uso de TMB (Tubos Mata Bicudo)
que objetiva suprimir à praga, fazer uma aplicação de
Malathion sobre os restos culturais, pós-colheita para
reduzir ao máximo os bicudos sobreviventes para
próxima safra;
- Recomendo fazer pulverizações adicionais
sobre restos culturais; aplicar 2-4D e promover a
destruição rápida das plantas via roçagem – por ser um
dos principais fatores que tem contribuído para o
aumento populacional do bicudo-do-algodoeiro; mapear
as rotas de saídas de bicudos, relocar os TMB nestas rotas
e iniciar as pulverizações de bordaduras na próxima safra
logo a partir dos 5 DAE, especialmente nas margens dos
cerrados.

Estrada recuperada – Gerais de Balsas

Consultoria Dr. Eleusio Freire, AMAPA
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AGENDA FUTURA

●Dias 27 a 29 de Agosto - 12º CBA (Congresso Brasileiro do Algodão) – Goiânia GO;
●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;

AMAPA

