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ABERTURA DA COLHEITA DE ALGODÃO NO CERRADO MARANHENSE

A colheita de algodão safra 2019/20 
no Maranhão teve início na primeira semana 
de junho na região Serra do Penitente e 
Gerais de Balsas – grupos SLC Agrícola e 
Uniggel Sementes, associados da AMAPA. 

O algodão safra que teve plantio 
iniciado em dezembro do ano passado, 
representa uma área total de 19.076 mil 
hectares e o projeto busca atingir uma 
produtividade média de 300 arrobas por 

hectares no Estado, no entanto, motivado 
por um início de plantio difícil, por causa do 
baixo nível das chuvas na emergência e por 
excesso em fevereiro/março, somado aos 
manejos adotados por cada fazenda, embora 
os produtores mantenham otimismo, até o 
fechamento deste boletim (a colheita havia 
avançado em 14% desta área), a 
produtividade prospectada aponta que pode 
ser abaixo desta expectativa.

Figura 1: Índice pluviométrico das últimas 06 safras de algodão no Maranhão

O algodão segunda safra, por sua 
vez, foi semeado a partir de janeiro deste 
ano, possui área plantada de 8.455 hectares e 
a expectativa pelo bom desenvolvimento 
nas lavouras é atingir uma média na ordem 
aproximada de 280 a 300 arrobas por 
hectares, número superior ao projeto que 
representa 260 arrobas por hectare, um 
resultado atraente e motivador ao produtores 
maranhenses porque além de permitir duas 
safras na mesma área, dilui custos e otimiza 
as produtividades e ganhos financeiros.

Os dados são da Associação 
Maranhense dos Produtores de Algodão 
(AMAPA), que completa 14 anos de atuação 
em pro l  do  desenvolv imento  da  
cotonicultura no estado. A colheita do 
algodão é uma etapa delicada da cultura, 
pois exige cuidado com a fibra, além de ser 

uma operação bastante suscetível a perdas 
elevadas.

Isto demonstra que o produtor 
maranhense tem utilizado todo o pacote 
tecnológico à sua disposição em sementes, 
adubos e defensivos para a prevenção e 
combate a pragas, garantindo melhor 
produtividade e qualidade da pluma para o 
mercado.

Neste momento da instabilidade no 
comercio mundial por causa da pandemia 
do Covid-19 e consequentemente da queda 
acentuada do preço do algodão os 
produtores estão fazendo a sua parte com 
bastante coragem, dedicação, organização e 
otimismo na condução das lavouras. A 
expectativa para as próximas safras é que 
gradualmente o Estado possa atingir mais de 
30.000 mil hectares de algodão plantados.

Foto AMAPA: Colheita de algodão no MA
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CUIDADOS PARA O TRANSPORTE DE ALGODÃO
É necessário ter todo cuidado possível ao colocar o 

algodão no veículo de transporte, manter atenção redobrada 
para não forçar o limite do peso dos rolos ou fardões e não 
prejudicar a fibra do produto durante o transporte da lavoura 
até a usina de beneficiamento.

Para o transporte dos fardões ou rolos no caminhão 
transportador deve-se ater ao cuidado de tampar toda a carga 
com lonas apropriadas, além disso tomar as devidas 
providências para que nenhum tipo de perfuração aconteça 
nas lonas, evitando a entrada de sujeiras, derramamento de 
algodão ou entrada de água da chuva.

O transporte do algodão dentro das fazendas para a 
algodoeira deve ser em fardões ou rolos bem cobertos para 
evitar a queda do algodão em caroço ao longo dos carreadores 
e estradas, evitando-se o surgimento de plantas voluntárias.

Considerando que o algodão é um material bastante 
inflamável, o uso de equipamentos compostos por metais 
pode gerar um incêndio em toda a carga, causando sérios 
prejuízos.

Foto AMAPA: Transporte de fardos rolo de algodão

O transporte do caroço do algodão também deve ser 
em caminhões com lastros sem furos e com cobertura de lona 
em perfeita condições para evitar a disseminação de caroços 
ao longo das estradas. A soqueira do algodão deve ser 
eliminada imediatamente após a colheita, para evitar que estas 
plantas hospedam pragas e doenças e se reproduzam. 

MONITORAMENTO EM TUBOS MATA BICUDO – TMB

Inicialmente na pré colheita do algodão safra foram 
instalados tubos mata bicudo nas fazendas associadas da 
AMAPA em todo perímetro externo do plantio do algodão e 
nas áreas consideradas portas de entrada e saída de bicudos 
(refúgios), pois este controle eficiente de insetos 
sobreviventes através da redução das populações dos insetos 
deve ser efetuada no final do ciclo.

São realizadas leitura semanais nas fazendas para 
avaliar a captura da praga em todos os tubos, que serão 
mantidos por 60 dias nas lavouras. O número de bicudos 
capturados em tubos até o momento está em zona verde (0 a 5 
BTS – bicudo/tubo/semana). 

A AMAPA reforça a atenção de produtores para tomar 
medidas mais rigorosas para o controle do inseto pensando na 
safra 2020/21.

Foto AMAPA: Instalação de TMB na fazenda Flórida

DIA DE CAMPO VIRTUAL - AMAPA

No atual momento de pandemia a AMAPA 
(Associação Maranhense dos Produtores de Algodão) 
promoveu o 1º dia de campo na modalidade virtual na fazenda 
Palmeira – grupo SLC Agrícola no dia 01/07/20, com o 
objetivo de difundir as tecnologias utilizadas, promover a 
cultura na região e fortalecer a parceria com as fazendas 
associadas e potenciais produtores maranhense. Foram 
abordados diversos temas como: integração lavoura e 
pecuária com seus benefícios, características da cadeia 
produtiva do algodão, tecnologia de produção para algodão 
safra e 2ª safra e resultados das variedades avaliadas em 
campo experimental na fazenda Palmeira, além do processo 
de colheita, transporte e beneficiamento do algodão.

Após disponibilidade deste material através das 
plataformas digitais da AMAPA (Canal youtube, Fan Page, 
Instragram e Site), a crítica foi muito positiva, pela qualidade 
e instrução do material, favorecendo toda a cadeia produtiva e 
o setor AGRO, através de uma ferramenta de fácil acesso e a 
qualquer momento, fator relevante, comparado aos habituais 
dias de campos presenciais que pelas peculiaridades de 
logísticas e operações em suas fazendas, muitos produtores 
não tinham a oportunidade de acompanharem este dia de 
campo.

Nesse evento tivemos uma rodada com o consultor da 
AMAPA – Dr. Eleusio Freire, onde foram visitadas todas as 
fazendas produtoras de algodão, com acompanhamento de 
gerentes e coordenadores de produção, levando conhecimento 
e experiências, para auxiliar o produtor a escolher a melhor 
variedade com alta qualidade de fibra e como deve ser 
manejada a lavoura, nos aspectos fenológicos, controle de 
pragas e doenças como estratégia para ajudar na tomada de 
decisões mais acertadas.  

Os resultados em gráficos serão computados e 
apresentados a partir do próximo boletim, em virtude das 
regiões produtoras largarem a colheita em diferente épocas.

Foto AMAPA: III dia de campo da AMAPA (modalidade virtual)
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REBAIXAMENTO DA LADEIRA PISA NO FREIO - TRANSPENITENTE

Uma parceria fortalecida ao longo dos anos (2015-
2020) entre AMAPA – Associação Maranhense dos 
Produtores de Algodão e APSP – Associação dos produtores 
da Serra do Penitente viabilizou aos produtores da região 
conhecida popularmente como Transpenitente a contratação 
de uma empresa especializada para a execução do projeto e da 
obra de “rebaixamento da ladeira denominada pisa no freio”, 
um dos últimos gargalos enfrentados para internação de 
insumos, translado de colaboradores e escoamento da 
produção desta região. 

 Esta ladeira apresentava-se como local onde os 
caminhões tinha dificuldade de subir, ficando muitas

vezes atravessados, interrompendo o trânsito. A obra 

está sendo realizada pela empresa Terramak, iniciada no 

período 18/05 a 22/05 com prazo de execução estimado em 60 

dias. 

O valor da obra está orçado em R$ 500 mil, 

investimento particular dos produtores arrecadado na forma 

de rateio; afim de diluir esse valor, as associações buscaram 

apoio juntos as transportadoras para minimizar os impactos 

financeiros desta grande obra que uma vez concluída 

eliminará este gargalo e ofertará mais segurança e agilidade 

no acesso e transporte de cargas daquela região.

MANUTENÇÃO DA ESTRADA TRANSPENITENTE

Fruto da parceria firmada nos últimos anos (2015-
2020) que possibilitou levantamento de 80% e recuperação de 
100% de todo o trecho da Transpenitente entre as associações 
AMAPA – Associação Maranhense dos Produtores de 
Algodão e APSP – Associação dos produtores da Serra do 
Penitente, neste ano, objetivando mantermos as estradas em 
boas condições de trafegabilidade foi realizada os serviços de 
manutenção deste percurso, não satisfeitos, foi implantado 
um novo projeto denominado “patrulha fixa”, onde com uma 

equipe fixa e uma estrutura operacional básica, a empresa 
contratada atua diariamente atacando os pontos desgastados 
no início do problema, desta forma, as associações entendem 
que irão minimizar custos (evitando grandes investimentos) e 
manterão as estradas ativas com melhor qualidade por um 
período de tempo de maior durabilidade.

 Os investimentos ocorrem na forma de rateio entre os 
produtores diretamente beneficiados atuantes na região, 
sendo coordenados pelas associações supracitadas.
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QUALIFICAÇÃO DE COLABORADORES EM TEMPOS DE PANDEMIA

O projeto qualificação de colaboradores ativo da 
AMAPA em fomento aos produtores maranhenses foi 
fortemente atingindo pelo evento da pandemia do covid-19, 
configurado normalmente para que ocorra no formato de parte 
teórica e parte prática com carga horária mínima de 16h e de 
forma presencial, este advento prejudicou o cronograma de 
treinamentos agendados deste março/2020, no entanto, 
treinamentos essenciais precisaram ocorrer, é o caso da 

qualificação de operadores de colheitadeiras de grãos (milho) 
e algodão, motivados pela necessidade da colheita; neste 
cenário, obedecendo as recomendações e decretos 
estabelecidos para evitar aglomerações e disseminação da 
doença, realizamos este obedecendo as regras estabelecidas 
pelos órgãos competentes e plano de contingência das 
fazendas beneficiadas. 

EVENTO RHSULMA
� RHSULMA – RH Sul do MA é um encontro 
fomentado pela AMAPA com apoio do IBA que movimenta as 
lideranças de RH´s e correlacionadas das maiores empresas 
da região sul do Estado, objetivando discutir e propor 
soluções para os principais gargalos do setor, antecipando-se a 
fatos e tendências, principalmente no tocante às qualificações 
de colaboradores, recrutamento e seleção, departamento de 
pessoal, leis trabalhistas e tecnologias disponíveis; evento 
projetado e iniciado em 2015 e que para 2020 já vai para sua 
VII edição, no entanto, motivado pelo advento da pandemia 
do covid-19, neste ano, a comissão organizadora, que cabe 
ressalva atua sem fins lucrativos, tem buscado manter a classe 
atualizada através de LIVES com renomado palestrantes, 
abrangendo assuntos de interesse do público alvo.
� O evento conta hoje com um canal direto de contato 
para com seus seguidores, através da plataforma Instagram 
@rhsulma com quase 5 mil seguidores e grupos de Watsapp, 
pelos quais são captados por meio de pesquisas as temáticas 

de interesses.
� A comissão organizadora mantém a esperança de 
realização do evento presencial para novembro/2020, até lá 
manterá ativa a proposta de LIVEs e em caso da pandemia 
persistir, projeta realizar um evento totalmente virtual.
� Uma das principais ações da comissão organizadora 
neste período de pandemia é assistir seus seguidores com 
qualificações, atualizações do setor e auxílio na recolocação 
no mercado de trabalho.

ANALISE E RECOMENDAÇÕES DA CONSULTORIA – DR. ELEUSIO FREIRE

Verificamos que o algodão segunda safra foi muito 
beneficiado pelo manejo eficiente e pelas últimas chuvas 
caídas em abril, estando esperadas altas produtividades nesta 
safra 2020.

Por outro lado, o algodão safra, foi prejudicado pelas 
chuvas de abril, que resultando em apodrecimentos de 
posições dos baixeiros das plantas.

A cultivar TMG 44 B2RF deverá ter o melhor 
desempenho produtivo nesta safra e com alta qualidade de 
fibras.

As pulverizações em bordaduras, quando iniciadas 
cedo, demonstraram uma alta eficiência no controle dos 
bicudos e na redução do número de aplicações de inseticidas.

A qualidade de fibras desta safra está muito boa, 
inclusive superior à obtida na safra passada.

Em algumas fazendas no final do ciclo foram 
identificadas reboleiras e bordaduras com bicudos, os quais 

deverão ser combatidos com uso de Malathion junto com o 
desfolhante, com os tubos 
mata bicudos colocados pela 
AMAPA e em alguns casos 
poderá ser necessária fazer 
uma pulverização adicional 
sobre os restolhos do algodão.

Está se consolidando 
no Maranhão o plantio do 
milho consorciado com 
Braquiária ruziziensis, como 
estratégia de manutenção da 
descompactação dos solos e a 
inclusão da engorda de bois, 
após a colheita do milho, 
como uma quarta atividade 
economia para a região.

Cotton Consultoria – Dr. Eleusio Curvelo Freire

AGENDA FUTURA:
·III Workshop de resultados AMAPA – 25 de setembro/2020 – Balsas MA;
·VII RHSULMA – Novembro/2020 – Balsas MA.

NO CERRADO MARANHENSE A AMAPA VESTE O BRANCO DO NOSSO ALGODÃO
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