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Apoio Financeiro:

A colheita de algodão no Estado
segue em ritmo normal com 52% da área
colhida, e expectativa de boa produção,
comparada com a safra 2018/19, além de
excelente qualidade de pluma. O prazo
limite para o termino da colheita é até o
NO CERRADO MARANHENSE A AMAPA VESTE O BRANCO DO NOSSO ALGODÃO

Informativo
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METADE DA COLHEITA DE ALGODÃO NO MARANHÃO JÁ FOI ALCANÇADA

mês de setembro, logo após inicia-se o
período do vazio sanitário do algodão
(outubro e novembro), quando os
cotonicultores já devem ter eliminado todos
os restos culturais do campo, para evitar a
proliferação do bicudo do algodoeiro.
Até o fechamento deste boletim, a
área de cultivo do algodão denominado safra
(plantio em dez/2019) encontrava-se com
aproximadamente 65% de área colhida com
produtividade média de 265@/hectare,
produtividade abaixo da expectativa,

segundo produtores regionais motivada por
uma série de motivos, dentre eles um
veranico ocorrido logo após o plantio, no
entanto, existe a expectativa que esta
produtividade alcance 270@ até final da
colheita.
Em relação ao algodão segunda
safra (plantio a partir de janeiro/2020),
cultivado na região conhecida como Gerais
de Balsas, a área colhida até o momento
representa 47% com produtividade bem
acima daquela projetada (projeto de
260@/hectare); a média atual representa
295@/hectare. Uma excelente notícia aos
produtores maranhense que atestam com
sucesso essa possibilidade de rotacionar a
lavoura com soja e algodão com alto teto
produtivo em ambos os cultivos, e ótimos
rendimentos operacionais e financeiros.

Foto AMAPA: colheita de algodão na fazenda Palmeira

AREA EXPERIMENTAL DA AMAPA
Foi realizado na fazenda Palmeira –
grupo SLC Agrícola, uma Unidade
Demonstrativa-UD de 11 hectares de
algodão com 14 cultivares das empresas
BASF, J&H, TMG e IMAmt. Este trabalho
foi executado pela AMAPA com parceria
das empresas e da fazenda Palmeira. A UD
teve como objetivo avaliar a fenologia da
cultura, comportamento das pragas e
doenças, características da fibra e o
rendimento final de cada cultivar.
Foram realizadas colheitas
mecânica e manual – na mecânica os
fardinhos colhidos pelas maquinas foram
pesados em campo com uma balança de
sapata, identificados e computados, já na
manual foram colhidas 4 repetições de 10m
lineares em todos materiais. Logo após a
passagem das colheitadeiras, foram feitos
estimativas das colheita de perdas para cada
cultivar. As perdas na colheita do algodão

ocorrem em função dos mais variados
fatores, dentre os quais se destacam o ponto
de maturação, as condições de colheita, as
regulagens das máquinas, velocidade de
colheita, tipo de máquina, tipo de solo,
cultivar e fatores climáticos.
Foram retiradas amostras para
análise de HVI, encaminhadas para o
laboratório da ABAPA em Luís Eduardo
Magalhães BA, sendo que os resultados e
análise estatística serão divulgados no
próximo boletim da AMAPA. Nas Tabelas
01 a 03 a seguir, estão apresentados o peso
de cada rolinho colhido por cultivar, o peso
das amostras colhidas manualmente e as
estimativas de perdas na colheita
mecanizada.
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Figura 01: Peso em campo de fardos de algodão e produtividade média de cada material

Figura 03: Peso colheita de perdas manual com 4 repetições

TUBO-MATA-BICUDO (TMB)
O perfeito controle das pragas, principalmente o
bicudo-do-algodoeiro e as pragas sugadoras, durante o
desenvolvimento da cultura é um fator predominante no êxito
da lavoura. O controle correto das pragas é a garantia de que na
colheita, a maioria dos capulhos estarão bem abertos, com
pluma limpa e sem carimãs.

Figura 02: Peso colheita manual com 4 repetições e produtividade média de cada material

Neste período de colheita a AMAPA vem instalando
tubos mata bicudo a cada 150m nas possíveis rotas de saídas
dos bicudos (cerrado, pastagens) em todo perímetro das
lavouras das fazendas associadas, para se conseguir baixar a
população de bicudos sobreviventes, no final da safra. Os
tubos serão mantidos em redor dos talhões por 60 dias, onde
são inspecionados e monitorados semanalmente para
identificar as rotas preferenciais de saída dos insetos.
O número de bicudos capturados em TMB até o
momento não estão elevados, o que é bom porque ao se
constatar índices baixos, significa que os bicudos causaram
poucos danos a cultura.
Assim, o esmero na execução das ações de
monitoramento de pragas, a destruição rápida dos restos
culturais, a eliminação de plantas tigueras, o vazio sanitário de
pelo menos 60 dias e a instalação de TMB no final do ciclo, são
um conjunto de medidas que devem ser adotadas por toda as
regiões produtora de algodão para manter a população de
bicudos baixa.
Finalmente, é importante ressaltar que o manejo do
bicudo deve ser coletivo, regionalizado e organizado, com
ações executadas conjuntamente por todos produtores. A
consciência coletiva é o ponto fundamental para o sucesso do
combate ao bicudo.
O desenvolvimento de plantas tigueras nos
carreadores das fazendas, rodovias e lavouras também devem
ser evitados e destruídos, porque servem de reprodução para o
bicudo.
Nas Figuras 01 e 02 estão apresentados os números
médios de Bicudos capturados por Tubos por semana = BTS
nas fazendas da Serra do Penitente e Gerais de Balsas, até o
final de julho.
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Figura 01- Números de bicudos capturados em TMB na região Serra do Penitente
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Figura 02- Números de bicudos capturados em TMB na região Gerais de Balsas

DESTRUIÇÃO DOS RESTOS CULTURAIS DO ALGODOEIRO
Neste período de colheita, a destruição rápida dos
restos culturais do algodoeiro é fundamental para eliminar a
chamada "ponte verde", responsável por fornecer alimento e
abrigo a insetos-praga no período que antecede a safra
seguinte.
A destruição química com o uso de herbicidas e a
mecânica é a forma mais utilizada pelos produtores
maranhenses pela praticidade do manejo. Os equipamentos
utilizados nas fazendas para a destruição mecânica são o
correntão ou o triton. A destruição química das plantas, deve
ser feita pela aplicação de 2-4 D, quando as plantas tiverem

rebrotado, para que o herbicida seja absorvido pelas folhas.
Com o surgimento de cultivares transgênicas resistentes aos
herbicidas glifosato tornou-se mais difícil destruir os restos
culturais com uso deste produto.
Outro fator que limita a eficiência dos herbicidas é a
falta de umidade no solo no período da entressafra, que
diminui a rebrota e a eficiência dos herbicidas.
Em algumas situações, para obter eficiência na
destruição dos restos culturais é necessário combinar a
destruição mecânica com uso de arrancadores específicos e o
uso de herbicidas nas plantas que rebrotarem após seu
arranquio.

Foto AMAPA: destruição de soqueira na fazenda Flórida
ANALISE E RECOMENDAÇÕES DA COTTON CONSULTORIA
Nesta fase final do ciclo do algodão os produtores
devem atentar para alguns aspectos importantes: Após
efetuada a aplicação dos desfolhantes, os produtores devem
acelerar as colheitas dos lotes no máximo 15 a 30 dias após a
aplicação, para evitar que a fibra do algodão resseque e fique
quebradiça, resultando em maior percentual de fibras curtas e
desuniformes; a partir da desfolha já ocorre fuga dos bicudos
para os refúgios, assim a colocação imediata dos tubos é uma
estratégia para matar o maior número possível destes insetos e
garantir baixos índices de sobrevivência para a safra seguinte;
a demora na passagem do triton, possibilita que as plantas
comecem a brotar na sua base e, assim continuam a servir de
abrigo para os bicudos. Em resumo a desfolha, a colheita
mecanizada e a passagem do triton são técnicas desalojadoras
dos bicudos, que escapam para os refúgios.
A colocação de tubos muito depois destas operações,

pode passar a falsa impressão de que na área não tem bicudos,
mas na realidade eles já escaparam para os refúgios e
retornarão na próxima safra em grandes populações.
Para as fazendas que já fazem ILP, lembramos que os
restos culturais do algodoeiro foram utilizados na alimentação
de bovinos no nordeste deste meados
do século passado com ganhos de
peso mensurados em várias
publicações do BNB e com
benefícios pela eliminação de fontes
de refúgios de insetos, incluindo o
bicudo.

Boa colheita para todos!
Dr. Eleusio Freire
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ENTREGA DA OBRA - REBAIXAMENTO DA LADEIRA PISA NO FREIO (TRANSPENITENTE)
Dia 25/07/2020 ficará para a história da região da Serra do
Penitente. Depois de pouco mais de 60 dias, foi realizado a
entrega da grande obra “REBAIXAMENTO LADEIRA PISA
NO FREIO”. Foram investidos 500 mil reais, custeado pela
AMAPA e APSP – Associação dos Produtores da Serra do
Penitente, o rebaixamento da ladeira irá melhorar o fluxo de
veículos nesta região que atende média de 50 produtores, com
uma área de 150 mil hectares produtivos, dentre as principais
culturas, temo soja, milho e algodão. O evento contou com a
presença do Dr Roberth Coelho, prefeito de Tasso Fragoso –
MA, representantes das associações, produtores e motoristas.
Paulo Kreling – Presidente da APSP, fala sobre a obra “São
106km aqui da MA006 até seu Dimas, fazenda escuro, em
parceria com a AMAPA a gente investe aqui 1 milhão de reais
por ano na estrada, e nesta obra aqui de rebaixamento da
ladeira da Serra do Penitente, foi investido mais 500 mil reais.
Esperamos uma participação maior do governo do estado, um
maior reconhecimento de tudo que a gente faz aqui e produz.

Nós somos o Maranhão que produz alimentos para o mundo, o
agro negócio é forte, o agro não parou, queremos que o
governo faça investimento na infraestrutura e logística. Nó
geramos empregos, impostos, renda, inclusão de pessoas,
boas tecnologias e altos tetos de produtividade”.
Wellington Nascimento – Coordenador Executivo AMAPA
“Gostaríamos de ter uma parceria com o governo do estado,
pois estas parceria fortalecem a cadeia produtiva, resultando
em recuperação de estradas e outras fontes. Temos interesse
que o governo estadual se aproxime dos produtores, venham
in loco e conheça as riquezas, entender as dificuldades e com
isso possamos criar soluções que sejam benéficas para os
produtores e estado.” Roberth Coelho – Prefeito Tasso
Fragoso “Tasso Fragoso depende diretamente dos tributos
vindo da produção do agro na região. É muito importante está
fazendo essas parceria. Hoje temos uma ponte de ferro que foi
fruto de uma parceria com a AMAPA e APSP, que antes era de
madeira que vinha dando muito trabalho”.

II LIVE DO CONHECIMENTO - RHSULMA
A II LIVE DO CONHECIMENTO foi realizada em
16/07/2020, através do instagram @rhsulma, sendo
trabalhado o tema “Entrevista de emprego neste novo
mundo “novo normal”” que teve como palestrante
Vagner Garcia, ele que foi palestrante das edições IV e V
do RHSULMA (Encontro de RH´s do Sul do MA) e
mediador Adriano Neto, componente da comissão
organizadora deste evento. Durante a live foram
respondidos perguntas pré-selecionadas e perguntas
recebidas ao vivo do público sobre a temática. O evento
atingiu um público ao vivo de 37 pessoas, sendo que 279
pessoas passaram pela live e já teve 784 visualizações na
IGTV do RHSULMA, alcançando 1648 contas no
Instagran.
A promoção deste tipo de evento em tempos de pandemia,
buscamos passar dicas que podem serem usadas durante o
processo de entrevista pelos concorrentes as vagas de

empregos, afinal, sabemos que a crise atual tornou esta disputa
ainda mais acirrada, ou seja, um detalhe a mais pode fazer a
diferença.
A avaliação da comissão organizadora é positiva, “estamos
alçando nossos objetivos, os feedbacks recebidos apontam
bons resultados – ressalta Leonardo Soares, membro da
comissão organizadora RHSULMA.
É importante ressaltar que o evento RHSULMA tem como
empresa idealizadora AMAPA, fomentada por parcerias, atua
sem fins lucrativos, com foco principal na qualificação de mão
de obra local e auxílio na recolocação de colaboradores no
mercado de trabalho.

