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Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Alcinópolis e Sonora.

Foto 1. Lavoura de algodão na região Norte e Nordeste.

Colheita

A colheita do algodão esse ano no MS finalizou um pouco mais cedo do que o previsto, muitas fazendas

fecharam a colheita na primeira quinzena de agosto, um dos principais motivos foi a janela de plantio e a

forte estiagem nos meses de maio e junho, o que ajudou o algodão a completar seu ciclo dando boa

condição de colheita. As produtividades ainda estão sendo contabilizadas, mas a estimativa é que supere

as 310@ de algodão caroço.

Índices Pluviométricos

O mês de agosto teve um volume pequeno de chuva que veio acompanhada de granizo, mas não trouxe

prejuízos consideráveis para cultura no estado do MS. No estado do Goiás próximo a divisa as chuvas de

granizo que atingiram a região causaram a queda prematura da pluma em pelo menos duas áreas

diferentes, segundo relato dos próprios produtores que residem em Mato Grosso do sul, mas possuem

propriedades no estado vizinho.
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Comparativo do Acumulado no mês de 
Agosto de 2018 e 2019

22,35mm

24,89mm

Comparativo do Acumulado no mês de 
Agosto de 2018 e 2019

17,8mm

1,52mm

Gráfico1. Comparativo pluviométrico das regiões de Chapadão do Sul e Baús no mês de agosto entre os anos de 2018 e 2019.
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Índice Pluviométrico Baús 
- Agosto de 2018 e 2019 -

2018 2019

Chapadão do Sul Baús

2017 2018 2017 2018

Setembro 16,7 189,5 22,7 78,1

Outubro 117,7 341,2 128,8 164,8

Novembro 311,9 394,0 441,6 255,0

Dezembro 349,5 53,5 266,2 69,6

2018 2019 2018 2019

Janeiro 246,6 187,7 326,4 166,3

Fevereiro 324,6 245,9 271,9 111,0

Março 236,2 216,7 180,8 38,1

Abril 38,6 216,4 121,1 89,1

Maio 6,3 14,2 44,9 2,7

Junho 0 6,1 2,0 0

Julho 0 0,2 0 0

Agosto 22,3 24,8 1,524 17,8

ACUMULADO 1648,48 1865,74 1806,64 975,12

Quadro 1. Índices pluviométricos acumulados nas regiões de Chapadão do Sul e Baús.
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Foto 3. Aplicativo de integração dos dados do BAS com as propriedades.

Armadilhamento e BAS

Nesta safra a Ampasul realizou pela primeira vez o armadilhamento para o bicudo do algodoeiro na colheita

em proximamente 20% da área da região Norte e Nordeste do Estado. Os números preliminares de

crescimento populacional são alarmantes no

comparativo ao armadilhamento do pré safra, o

levantamento pré safra 18/19 aconteceu no

período de setembro a novembro de 2018 com um

BAS 3,46, enquanto que o armadilhamento de

colheita na safra 18/19 está sendo realizado no

período de junho a agosto com o BAS parcial de

24,07 um aumento de mais de 600% até o

momento. A preocupação agora é no sentido de

criar estratégias junto ao setor no objetivo de

baixar o índice populacional para próxima safra.
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Gráfico 8. Comparativo do índice do BAS nos municípios de Chapadão do Sul e Costa Rica.
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Gráfico 2. Quantidade de amostras por variedade.
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Laboratório

O clima e o manejo também tem sua influência

na qualidade de fibra nas diferentes regiões

produtoras no MS. As qualidades intrínsecas dos

materiais ficaram relativamente dentro dos

padrões esperados, segundo o gestor do

laboratório da Ampasul Lucio Matos, como

podemos observar no gráfico abaixo que mostra

as médias parciais de algumas cultivares que

passaram pelo novo laboratório de análise fibra

da Ampasul. Até a última atualização passaram

196.298 amostras com as variedade

discriminadas pelas algodoeiras. Foto 2. Sede da Ampasul que abriga o novo laboratório de fibra.
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Gráfico 5. U.I – Índice de Uniformidade.
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Gráfico 4. UHML – Comprimento de fibra
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Gráfico 3. MIC – Índice de Micronaire.
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Gráfico 6. STR – Resistência de Fibra.

Gráfico 7. S.F – índice de Fibra Curta.
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Foto 4. Torre de inversão térmica instalada no local da aplicação.

Gráfico 9. Períodos de inversão térmica entre dias e horários.

Aplicações de defensivos

Para as aplicações de defensivos agrícolas na

destruição de soqueira, deve-se sempre

considerar as condições de clima no

momento da operação, para isso as

propriedades além de contarem com as

torres meteorológicas fixas com DATALOG e

estações moveis de bolso, há também uma

torre de inversão térmica móvel para uso

dos associados que auxilia no dia a dia das

aplicações. A associação além de usar e

ajudar a desenvolver um aplicativo para o

monitoramento do bicudo nas diferentes modalidades de leituras, faz uso de software de processamento

de dados, como uma plataforma personalizada que permite visualizar dados climáticos e de inversão

térmica de forma fácil e simplificada por período. A ferramenta trabalha com períodos de dados climáticos

selecionáveis como dias da semana ou meses, toda vez que os dados climáticos atingem pontos críticos

para pulverização seja ele de umidade do ar, temperatura, vento ou inversão térmica, a plataforma registra

os períodos em gráficos simples para serem analisados posteriormente.

Essas informações servem para auxiliar os técnicos das propriedades a correlacionar as informações

diárias e semanais dos dados climáticos avaliando os períodos similares entre os dias, criando indicativos

dos horários de entrada das aplicações, bom exemplo disso para o período é a dessecação para o plantio

da soja e destruição de soqueira da cultura do algodão que normalmente é realizada nas primeiras horas

do dia. No gráfico podemos ver que nas colunas azuis a inversão térmica referente aos dados da torre

meteorológica da Ampasul de Chapadão do Sul tem uma frequência nas relações entre os dias 26 a 29 de

agosto, com inversões começando no inicio da noite e com término no início do dia seguinte. Esta

plataforma está com acesso disponível para as propriedades, os interessados devem entrar em contato

com a Associada para realizar o cadastro.
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Foto 5. Campo demonstrativo de algodão segunda época na região da Baús.

Campos Demonstrativos

O mês de agosto foi marcado pela colheita dos campos demonstrativos de cultivares na região Norte e Nordeste

do Estado, dos 9 campos demonstrativos e competição de cultivares implantados pela Ampasul 2 estavam na

região Norte e Nordeste do Estado, sendo um na modalidade safra e segunda safra em Chapadão do Sul e um

na modalidade segunda safra em Costa Rica na região da Baús. O próximo passo é o beneficiamento e

amostragem da fibra de cada variedade, que vai dar embasamento para produtores sobre os matérias e

tecnologias para próximas safras.

Algodoeiras

No mês de agosto a Ampasul realizou uma visita

técnica com a equipe do projeto Boas Práticas

Fitossanitárias e Sustentabilidade nas algodoeiras

da região Norte e Nordeste do Estado, para

realizar o plano de ações do transporte

responsável da cultura do algodão no MS, o

objetivo da visita foi fazer um levantamento

técnico de como é realizado o transporte de

algodão caroço para as algodoeiras e caroço de

algodão para os destinos finais. Todos os anos

milhares de toneladas desses produtos passam

por nossas rodovias e parte das cargas são
Foto 6. Visita técnica a algodoeira na região da Baús.

perdidas trazendo plantas involuntárias as margem das rodovias, causado a disseminação de pragas e

doenças, principalmente a multiplicação do bicudo do algodoeiro. Apesar da Ampasul fazer a limpeza
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Foto 7. Fardo de algodão aguardando o transporte.

química das margem da rodovia todo a ano essa ação é apenas complementar, devemos fazer o

envelopamento das cargas de caroço algodão e cobrir com telas as cargas de algodão caroço que seguem das

lavouras para as algodoeiras da região. Para exemplificar, a Ampasul distribuiu um material gráfico com a

técnica correta para o transporte responsável de algodão, como estratégia para próxima safra. Ao total foram

vistoriadas 8 algodoeiras na região, desse total somente 1 passou nos 3 critérios mínimos de avaliação de

carregamento, transporte e limpeza.

Aral Moreira, Maracaju, Sidrolândia e Campo Grande

Colheita

A região Sul do Estado encerrou a colheita ainda

no mês de julho e o algodão segue para

algodoeira da Copasul no município de

Maracaju para o beneficiamento, o algodão

safrinha teve boa produtividade em

comparativo com algodão safra, entorno de

250@ por hectares o que animou os produtores

da região já que o custo de produção da cultura

é relativamente mais baixo nessa localidade.

Os produtores da região não estão enfrentando problemas para realizar a destruição de soqueira do

algodão segunda época, já que o algodão teve bom rebrote no período.

Armadilhamento

A Ampasul já iniciou o armadilhamento para o bicudo no pré

safra na região Sul e Centro Sul sendo que este ano é

realizado de forma integral pela Associação com a ajuda de

um aplicativo, melhorando o atendimento ao produtor.

Campos Demonstrativos

Os 7 campos de demonstração e competição de cultivares

espalhados pelo região foram todos colhidos e os resultados

irão auxiliar os produtores a checar a qualidade de fibra por
Foto 8. Área armadilhada para a safra 19/20 com 

cobertura de milheto.



11

Informativo Nº 176 
Agosto de 2019

Foto 9. Mesa redonda com participantes do evento.

matérias e sua respectiva produtividade, já que essa ação faz parte do projeto de revitalização da cultura

do algodão no Sul do Estado.

Reunião Revitalização do Algodão no Sul do Estado

Como na última reunião realizada na Fundação MS em Maracaju, com equipe técnica de trabalho

envolvendo varias instituições como a Copasul, UFGD, IFMS de Ponta Porã e Embrapa. Um dos principais

assuntos pautados da reunião foi as estratégias para da safra 19/20 na condução dos trabalhos técnicos

nos produtores e nas unidades de pesquisa da Fundação MT e IFMS, visando a continuidade das

atividades da safra passada.

Eventos

Manejo Consciente do Algodão

No dia 21 de agosto a Ampasul apoiou e sediou

um evento da Syngenta em aparceira com

Fundação Chapadão e Embrapa, programa de

lançamento sobre o manejo consciente do

algodão, para o assunto em pauta tiveram

presentes os pesquisadores Luís Chitarra da

Embrapa do MT, e Alfredo Dias da Fundação

Chapadão em discussão sobre agentes

fitopatogênicos da cultura do algodão e os

desafios no seu controle, foi realizado também

uma mesa redonda, sob condução do técnico de desenvolvimento de mercado Ernesto Lima da

Syngenta, do gerente Brasil da cultura do algodão pela Syngenta Marcio Trento, pesquisador Alfredo

Ricieri e com apoio do convidado o Diretor Executivo da Ampasul Adão Hoffman, que sugeriu ações de

disseminação de informações que possam servir de apoio prático e preventivo no uso consciente das

ferramentas químicas no combate doenças que acometem na cultura do algodão.

Ao fim do evento foi servido um jantar que também favoreceu o apoio institucional e socioambiental da

Syngenta, parceiros e apoiadores na preocupação da sustentabilidade da cultura do algodão no Estado

do Mato Grosso do Sul e região.
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12º Congresso Brasileiro do Algodão

Esse ano tivemos o prazer de participar do

Congresso Brasileiro do Algodão que realizado

pela Abrapa com apoio do IBA, essa foi a 12ª

edição do evento que contou com a

participação das empresas ligadas ao setor,

estaduais associadas, assim como técnicos,

gerentes e produtores de algodão do Brasil e

comitivas de outros países. Esse evento

acontece a cada 2 anos e traz um panorama

geral e atualizado da cultura do algodão no

Brasil, temas como a viabilidade econômica,

tratos culturais, tecnologia e política são

debatido por vários pesquisadores,

consultores, técnicos e práticos dos quatro

cantos do pais, além de ser um evento que

ajuda a integrar pessoas de todos os estados

que trabalham na cotonicultura. Além disso, as

informações disponíveis ajudam a nivelar o

conhecimento dos participantes, além de ser

uma ótima oportunidade de vivenciar

experiências do sistema produtivo do algodão.

Foto 10. Equipa da Ampasul junto a consultoria e colaboradores das 
propriedades do MS.

Foto 11. Equipa da Ampasul no stand da Syngenta.

A Ampasul por sua vez teve presente e levou uma equipe de 46 integrantes entre produtores, consultores e

colaboradores das unidades produtoras para interagir e prestigiar o evento.
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