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AMAPA

COLHEITA DE ALGODÃO ENTRA NA RETA FINAL NO SUL DO MARANHÃO
Os produtores sul-maranhense já
A colheita de algodão está sendo
conseguiram colher cerca de 98% do algodão considerada regular, por apresentar rendimentos
safra e 89% algodão segunda safra ou “safrinha” maiores comparando com a safra 2018/19, mas
distribuidos em duas regiões distintas – Serra do ocorreram algumas situações semelhantes –
Penitente e Gerais de Balsas, onde o tempo seco foram constatadas condições climáticas
está favorecendo as operações no campo.
adversas na fase de polinização da planta, tendo
A expectativa dos agricultores era como consequência, capulhos mal formados e
colher 300@ de algodão em caroço nas áreas apodrecimento no baixeiro (algodão safra),
cultivadas em dezembro (algodão safra) e em aumentos populacionais de pragas como
torno de 260@ nas que foram semeadas em Spodopteras, pulgão, nematoides e o bicudo,
j a n e i r o ( a l g o d ã o s e g u n d a s a f r a ) . O que em algumas fazendas produtoras no
beneficiamento do algodão está a todo vapor no Maranhão causou prejuízo, com ataques nos
estado, mas como a colheita não finalizou, ainda botões e flores que ficaram com aspecto de
restam muitos fardos nas lavouras. Estima–se “balão ou roseta”, devido a não abertura das
uma produtividade de 270@/hectare no algodão pétalas; as maçãs apresentaram perfurações
safra e 290@/hectare de algodão segunda safra. externas; as fibras e sementes foram destruídas,
Apesar de uma leve queda da produtividade, causando a abertura anormal da maçã (carimã) e
provocada pelo manejo e clima nos primeiros escurecimento interno. Como resultado,
meses do ano, os agricultores ainda avaliam ocorreram perdas expressivas na produção do
como positiva a produtividade média de 280@ algodão safra. E para contornar estes problema,
arrobas de pluma/hectare.
acaba-se fazendo o uso abusivo de produtos
P a r a a t i n g i r b o n s n í v e i s d e químicos, aumentando o custo de produção. As
produtividade, os produtores deverão respeitar o doenças como a Ramularia e mancha alvo muito
período do vazio sanitário, que ocorrerá entre os comuns nas lavouras, causam desfolha precoce e
dias 01 de outubro a 30 de novembro, com a queda de botões e maçãs dos ponteiros.
destruição prévia das soqueiras e tigueras. Além
do respeito à portaria emitida pela AGED, esta
janela de dois meses prevê a eliminação de
qualquer tipo de resto culturais de algodão no
solo, sendo fundamental para garantir uma
redução dos níveis de bicudo do algodoeiro que
atacam a qualidade da pluma e a rentabilidade do
produtor. Produtores devem finalizar a safra até
o final de setembro, quando terá início o vazio
sanitário.
Foto AMAPA: colheita de algodão na fazenda Parnaíba

AVALIAÇÃO ENTRE SAFRA 2018/19 e 2019/20
Na safra 2018/2019 tivemos 40% do
cultivo de algodão segunda safra, onde ficou
demostrada a viabilidade da região (Gerais de
Balsas) para produzir algodão em segunda safra,
após soja, gerando maior rentabilidade ao
produtor e produção de algodão com custo mais
baixo e de boa qualidade.
Na safra 2019/2020, o cultivo do
algodão segunda safra no Gerais de Balsas foi
realizado na fazenda Planeste, onde se plantou
100% da área com algodão em sucessão a soja,
aumentando assim o leque de opção para
segunda safra.
Nesta safra 2019/2020, o algodão safra
apresenta produtividade aproximada de 270
arrobas por hectares, com rendimento maior que
o da safra passada, que foi de 250 arrobas por
hectares.
Nesta safra praticamente não ocorreu
aumento de áreas de plantio, nem no número de
associados da AMAPA.
Dentre outras pragas o bicudo está
presente em parte das lavouras produtoras do

Estado. Nesta safra, ele ocorreu nas duas regiões
produtoras, e a captura dos insetos no final do
ciclo, em tubos mata bicudo, indica que a
população dos insetos aumentou muito, em
relação à última safra, tendo como uma das
causas o clima chuvoso, que favoreceu a
proliferação de pragas.
Entre as doenças, a Ramularia é
considerada a mais importante. Neste ano, as
condições climáticas foram favoráveis, com
altos volumes de chuva e temperatura noturna
mais baixa. A orientação era não descuidar das
boas práticas de manejo e intensificar o
monitoramento, pois ao identificar a doença
logo no início, o produtor consegue recorrer ao
controle químico antes de ter prejuízo.

Foto AMAPA: instalação de tubos mata bicudo nas lavouras das fazendas associadas
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MONITORAMENTO DO BICUDO DO ALGODOEIRO – SAFRA 2019/20
O monitoramento dos bicudos na fase de pré plantio, e
depois seu controle, na fase inicial da cultura, nas bordaduras e
depois nas lavouras, finalizando pela captura e morte nos TMB, são
ferramentas importantes para a convivência com esta praga.
A AMAPA mapeia as áreas de ocorrência do bicudo em
períodos de entressafras, com o objetivo de identificar o padrão de
dispersão da praga na paisagem agrícola, tanto nas áreas de plantio
quanto em áreas de vegetação no entorno. Nesta safra, colocamos
TMB (tubos mata bicudo) “armadilhas que atraem e matam”, em
todas as fazendas associadas, a cada 150 metros para identificar as
lavouras com ataque médio a alto de bicudos, identificando as

Figura 01: Índice médio BTS no Estado do
Maranhão das últimas 06 safras

possíveis rotas de saídas (cerrado, pastagens, etc.) e, assim
mantendo índices baixos da população de sobreviventes. Os TMB
permanecem nas lavouras por 60 dias e a equipe da AMAPA faz
inspeções semanalmente, contando os bicudos mortos. Com isto
evita-se que na próxima safra, uma grande população de bicudos
venha a emergir dos refúgios atacando fortemente as lavouras.
Logo abaixo nas figuras 01 a 03, apresentamos o
comparativo parcial entre as últimas 06 (seis) safras (2014 a 2020),
onde podemos observar a média dos BTS (Bicudos por Tubo por
Semana) e a pressão da praga no Estado e por regiões produtoras.

Figura 02: Índice médio BTS no Gerais de
Balsas das últimas 06 safras

Figura 03: Índice médio de BTSemana na Serra do
Penitente das últimas 06 safras

MANEJO INTEGRADO E PRAGAS E DOENÇAS
A cultura do algodoeiro tornou-se nos últimos anos uma
das principais commodities brasileiras. O avanço da cultura no
Cerrado brasileiro resgatou o país da condição de importador para a
de exportador de pluma.
A complexidade do manejo desse cultivo no Maranhão
justifica o grande número de suportes de difusão de tecnologia, para
facilitar a realização de treinamentos e capacitações, tanto para os
agrônomos como para todo o quadro técnico das fazendas. O
treinamento contínuo dos jovens profissionais é um dos elementoschave para a continuidade dessa atividade produtiva.
Para alcançar uma produtividade compensatória, o
algodoeiro necessita de uma proporção harmoniosa de chuva e sol
na primeira metade do ciclo de produção e da ausência de chuva no
final, depois da abertura dos capulhos.
Uma estratégia para o produtor reduzir os custos de
produção é aplicação do manejo integrado de pragas e doenças,
resultando em menor dispêndio com agrotóxicos e operações. Com
essa motivação, as ações em manejo integrado de pragas no estado
do Maranhão vêm sendo intensificadas. A parceria da AMAPA é
responsável pela condução de ações continuadas de MIP nas últimas
seis safras, abrangendo todas as regiões produtoras de algodão do
estado, e assim oportunizando treinamento a difusão dessa
tecnologia.
O controle de pragas e doenças do algodoeiro é um dos
fatores que mais onera os custos de produção dessa cultura, nesta

safra o número de aplicações para Spodopteras, comparando com as
da safra passada 2018/19 estão abaixo para os materiais GLT e B2RF
(7,5 aplicações), mas em compensação para os GL estão altas, tem
fazendas que já estão com 16,5 aplicações nos refúgio. Para o bicudo
não podemos falar o mesmo, as aplicações aumentaram sendo em
média de 8,0 a 12,0 na Serra do Penitente (algodão safra), 10,0 a 16,0
no Gerais de Balsas (algodão safra) e 7,5 aplicações (algodão
segunda safra).

Foto AMAPA: Larvas de bicudo na maça do algodoeiro

PLUVIOMETRIA DAS REGIÕES PRODUTORAS DE ALGODÃO – ÚLTIMAS SAFRAS
O acúmulo de chuvas ocorridas
nessa safra foi semelhante à da safra 2018/19,
quando as chuvas chegaram tardias e se
prologaram até início de junho nas lavouras
de algodão do Estado. Em algumas regiões os
produtores plantaram a cultura no pó
esperando por chuva, e isso comprometeu a
germinação das sementes, obrigando ao
replantio.
Figura 04: Índice pluviométrico das últimas 06 safras no Maranhão
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DESTRUIÇÃO DE SOQUEIRAS
A destruição dos restos culturais do algodão, conhecida como soqueiras, é uma
das técnicas mais antigas e importantes de combate a pragas, principalmente o bicudo além
de determinadas doenças. Esta é uma prática obrigatória e amparada por lei, sendo os
produtores de algodão obrigados a eliminar as soqueiras de suas áreas de cultivo tão logo a
colheita seja concluída.
Nesta safra produtores estão a todo vapor na destruição de soqueiras, usando o
método químico/correntão/triton, afinal o período do vazio sanitário é de 01 de outubro a 30
de novembro, quando fica proibida a existência de plantas vivas de algodão no Estado.
A prática de destruição de soqueira para que tenha eficácia precisa ser adotada
pelo conjunto de cotonicultores da região, pois se executada de forma isolada torna-se
ineficaz. Caso alguns agricultores não executem a destruição das soqueiras do algodão, ou
a façam tardiamente, estarão propiciando a reprodução de pragas e doenças.

Foto AMAPA: Destruição de soqueiras na fazenda Planeste – SLC Agrícola

ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES DA COTTON CONSULTORIA – DR. ELEUSIO CURVELO FREIRE
A medida que a safra vai sendo finalizada, algumas constatações já
podem ser feitas, como aprendizado para o futuro, quais sejam:
- O Chapadão de Balsas se consolida como uma região muito
semelhante ao Mato Grosso, onde pode-se plantar soja e em
sucessão algodão segunda safra com altos índices de produtividade,
no mesmo ano agrícola;
- o controle eficiente de ramularia e o uso de cultivares RX
possibilitam altas produtividades e baixos índices de apodrecimento
de capulhos;
- é possível controlar eficientemente os bicudos com baixo número
de aplicações de inseticidas em área total e com uso intensivo de
pulverizações em bordaduras, como verificado na Planeste;
- Há necessidade de um diagnóstico claro das espécies e níveis de
infestação de nematoides nos solos cultivados com algodão, no
cerrado do Maranhão;

- O plantio de milho +
braquiárias ou, soja seguida de
braquiárias, é uma pratica que
se consolida como uma terceira
safra para engorda de bois, com
benefícios econômicos e de
melhoria da sustentabilidade
dos sistemas produtivos no
cerrado;
- ainda tem margem para
melhoria das produtividades
das lavouras de algodão no
cerrado do Maranhão, tanto em
cultura safra, como em segunda
safra.

Dr. Eleusio Freire – consultor AMAPA

COMITIVA DO GOVERNO DO ESTADO VISITAM CULTURA DO ALGODÃO
Aconteceu em 20/08/2020, motivada por uma parceria entre
instituições FAPCEN – Fundação de Apoio à Pesquisa do Corredor
de Exportação Norte, AMAPA – Associação Maranhense dos
Produtores de Algodão e APSP – Associação dos Produtores da
Serra do Penitente, uma visita estrategicamente planejada com
representantes do Governo Estadual na região Sul do MA, tendo por
objetivo visitar in loco uma propriedade produtora de algodão,
conversar com produtores, entender as demandas, os gargalos e
prospectar soluções; além de demonstrar a importância da
agricultura, reivindicar a melhoria das estradas e investimentos
públicos para o desenvolvimento da agricultura do Sul do
Maranhão.
A comitiva estadual foi representada pelo Presidente do Porto de
Itaqui – Ted Lago, Secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca –
Sérgio Delmiro, juntamente com Secretária Adjunta Andréia
Amorim, Presidente interino do SEBRAE MA e da Confederação
Nacional da Agricultura do MA – Raimundo Coelho.
A visitação contou com o apoio de outras entidades regionais como
AGED representada por Eugenio Paceli, chefe da unidade regional
de Balsas; SEBRAE – representado por Diógens de Souza Jr,
Gerente Regional da unidade em Balsas e SINDIBALSAS –
representando por seu Presidente Daniel Lech.
O cronograma contou com uma programação que transcorreu 120
km na MA 006 (percurso Balsas até Pisa no Freio), onde membros
do governo vivenciaram na prática as péssimas condições de
trafegabilidade que os produtores enfrentam diariamente para
internar insumos, escoar produção e realizar um simples translado
de colaboradores, na sequência, atestaram as obras realizadas com
recursos próprios dos produtores através da parceria entre as
associações AMAPA e APSP que entregou ponte de ferro, rebaixou
ladeira, ergueu, recuperou e faz manutenções frequentes na
Transpenitente (trecho de 106 km que liga na MA 006 e representa a
porta de entrada e saída daquela região produtora, atualmente com

mais de 140 mil hectares cultivados).
Após almoço na fazenda Parnaíba, grupo SLC Agrícola, ocorreu
uma reunião de alinhamentos, onde a fazenda anfitriã apresentou
suas reinvindicações,
em sequência FAPCEN, APSP,
SINDIBALSAS e AMAPA, nesta oportunidade foram apresentados
os gargalos das estradas, escoamento da produção, impostos e
entraves para expansão da cultura do algodão no Estado; ouvidos as
partes, representantes do governo estadual tiveram a oportunidade
de pontuarem seus posicionamentos e ao final foi firmado um
acordo de continuados alinhamentos para formatação final de pactos
que vislumbrem soluções aos atuais problemas.
Na parte da tarde, a comitiva teve a oportunidade de visitar uma
lavoura de algodão em plena colheita, vislumbrando todo um
universo que a força do AGRO regional desbrava e faz acontecer,
fechando o roteiro com uma visita na Unidade de Beneficiamento
(algodoeira) da fazenda.
“Foi uma oportunidade ímpar, apresentamos nossos gargalos e mais
do que isso, propostas para solucionarmos como: PPP – Parceria
Público Privada, criação de fundo de investimento, incentivo à
entrada de indústrias têxteis, esmagadoras e exportação do algodão
pelo Porto de Itaqui, saímos esperançosos que as sementes plantadas
hoje possam germinar ótimos frutos rumo ao desenvolvimento e
continuado crescimento da cadeia produtiva do agronegócio
maranhense”, afirma Wellington Silva – Coordenador Executivo da
AMAPA.
“Nossa demanda é obtermos o credenciamento para conta corrente
do ICMS, sem a necessidade de optarmos pelo crédito presumido,
que nos desobrigaria a pagar o ICMS antecipado nas saídas dos
produtos agrícolas. Percebi que os participantes se sensibilizaram
pelo assunto, e que um caminho é levantar esta demanda junto ao
Sindicato Rural de Balsas, e este conduzir para a Federação, que por
sua vez leva ao Governo do Maranhão”, afirma Diego Winck –
Coordenador Fiscal/Contábil e Financeiro da fazenda.
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“Manifesto o descontentamento dos produtores regionais quanto a
cobrança da contribuição não compulsória ao FDI”, foi a demanda
do Sr. Daniel Lech – Presidente SINDIBALSAS – Sindicato dos
Produtores Rurais de Balsas.
“Nosso anseio é a continuidade da parceria com o governo do Estado
para o evento AGROBALSAS 2021 e a retomada das obras do anel
da soja, planejadas e pleiteadas há 15 anos”, afirma Gisele Introvini
– Superintendente da FAPCEN.
“Somos o Maranhão que produz, o que queremos é maior
participação do governo nos enfrentamentos dos nossos gargalos”,
afirma Paulo Kreling – Presidente APSP.
A visitação obedeceu protocolos de segurança sanitário no combate
à pandemia do Covid19.

RHSULMA - LIVES DO CONHECIMENTO
Em tempos de pandemia, comissão do RHSULMA (Encontro de RH´s do Sul do MA) manteve o
trabalho de ofertar qualificação online para seus seguidores, através de seu instagran @rhsulma,
buscando interagir com seu público alvo, contribuindo com temáticas relevantes do setor. Em agosto
foram ofertas duas LIVES, que estão ocorrendo normalmente numa quinta-feira, 17h.
A 3ª live foi realizada em 06/08/2020, tendo como tema principal “Marketing pessoal”, sendo
mediada por Marcella Coelho (membro da comissão RHSULMA) e teve como palestrante Genaisse
Palavra – Consultora empresarial e sócia administradora da Talentos Consultoria e Treinamentos,
também foi palestrante na última edição do evento RHSULMA desenvolvendo o tema RH 4.0.
Durante a live foram respondidas perguntas pré-selecionadas e perguntas recebidas ao vivo. O evento
atingiu um público ao vivo de 25 pessoas, sendo que 179 pessoas passaram pela live e até o momento
já teve 589 visualizações na IGTV do RHSULMA, alcançando 1180 contas.
Nesta live buscamos passar de forma clara e objetiva para quem estava acompanhado e para quem
venha assistir, como usar a ferramenta marketing pessoal – a maneira adequada de se apresentar, o seu
autoconhecimento, até mesmo dicas do que usar (vestir) numa entrevista de emprego ou num
ambiente mais formal, comissão organizadora RHSULMA.
A 4ª live do conhecimento, ocorreu em 20/08/2020, tendo como tema principal “Desafios do trabalho
em Tempo de Pandemia”, sendo mediada por Emanuel Duarte (membro da comissão RHSULMA) e
teve como palestrante Antônio Miguel – Advogado trabalhista e professor de direito e processo do
trabalho, também foi palestrante na 4ª edição do evento RHSULMA.
O evento seguiu o mesmo formato dos anteriores, nesta edição atingiu um público ao vivo de 16
participantes, sendo que 230 pessoas passaram pela live e até o momento já teve 340 visualizações na
IGTV do RHSULMA, alcançando 1.187 contas no Instagram.
Nesta live buscamos de forma clara e objetiva para quem estava acompanhado e para quem venha
assistir, tirar suas dúvidas com relação aos direitos e deveres do trabalhador e do empregador durante
esse novo normal (pandemia) como por exemplo o trabalho remoto, afirma Emanuel Duarte, mediador
da live e membro da comissão organizadora RHSULMA.
A avaliação da comissão organizadora continua positiva. 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.

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 no primeiro semestre deste
ano, especialmente a partir de março/2020, quando começou os
decretos restritivos em nossa região. A partir do segundo semestre, a
curva de contagio tem apresentado continuada queda, os decretos
restritivos tem apresentado um pouco mais de flexibilidade, fatores
que favoreceram a retomada gradual dos treinamentos,
especialmente os obrigatórios.

As associadas postergaram os treinamentos para segundo
semestre, em conjunto, respeitando os protocolos internos e dos
órgãos sanitários, retomamos os treinamentos, além de buscarmos
iniciar um projeto piloto de treinamento EaD – Ensino à Distância,
semipresencial para casos específicos.

AGENDA FUTURA
· III Workshop de resultados AMAPA
– modalidade virtual – final de setembro/2020.
NO CERRADO MARANHENSE A AMAPA VESTE O BRANCO DO NOSSO ALGODÃO

AMAPA

