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a gente
tem muito
o que
comemorar
São 20 anos do Anuário
Brasileiro do Algodão.
E mais de 200 de parceria
com o agronegócio.
Parceria boa é aquela que dura. Tem sido
assim com o Anuário Brasileiro do Algodão,
uma das mais importantes publicações do
setor. E assim também tem sido com os
produtores rurais, que há mais de 200 anos
contam com soluções desde o custeio até
a exportação. Na hora de investir na sua
produção, conheça as linhas de crédito do
Banco do Brasil, o maior parceiro do
agronegócio.

Central de Relacionamento BB
4004 0001 ou 0800 729 0001
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Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 729 0088

Ouvidoria BB
0800 729 5678

ou acesse
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Ao lado do desempenho positivo da safra
e das exportações, produtor brasileiro de algodão
está otimista na recuperação dos efeitos da pandemia

otimismo
Colhendo

A

marca da pandemia mundial de Covid-19 se fez presente na safra 2019/20 de algodão, que teve afetado o seu consumo, mas o setor produtivo do Brasil,
quarto maior produtor global da fibra e o segundo na exportação, mostra otimismo na recuperação, diante de safra que considera “excepcional” e do movimento positivo das vendas externas, destino maior (cerca de 67%) da
produção nacional. “No início da pandemia, os preços caíram e,
agora, estão se recuperando, com a retomada das atividades nas
indústrias, em função da abertura do comércio”, avaliou Milton
Garbugio, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de
Algodão (Abrapa), na virada de agosto para setembro de 2020.
De qualquer forma, o líder dos produtores considerou que
ainda era “muito cedo para pensar que a pandemia ficou no passado, pois estamos vendo as segundas ondas de infestações na
Europa, após o afrouxamento das medidas e, em especial, com
e após o verão”. Observou que o mercado reage a tudo isso e “os
preços ainda não chegaram aos patamares ideais, mas o produtor está otimista com a recuperação. As indústrias nacionais e
asiáticas estão retomando as atividades, pois os clientes na ponta estão voltando a comprar”, assinalou Garbugio.
De acordo com o relatório de safra da Abrapa, divulgado em
7 de agosto de 2020, indicadores de preços do Comitê Consultivo Internacional do Algodão (Icac) mostram recuperação do preço do produto a partir de fim de maio, ultrapassando os 60 cents
de dólares por libra-peso. Já vislumbrando 2021, segundo o presidente da entidade, “estima-se que o mercado estará em franca recuperação, a partir do mês de julho”. O risco maior, alertou
o dirigente, “é a concorrência das fibras sintéticas com as de origem natural, principalmente levando-se em conta a queda acentuada nos preços do petróleo no mundo inteiro”.
Já em relação à safra brasileira de algodão 2019/20, Milton
Garbugio enfatizou que, pelas informações obtidas junto aos
produtores de todos os estados, a colheita foi “excepcional, tanto
na qualidade quanto na produtividade”. Levantamento da Abrapa, feito em junho de 2020 junto a associações de produtores de
dez estados, apurou produção de 2,9 milhões de toneladas em
pluma, em área de 1,6 milhão de hectares, com rendimento médio de 1.795 quilos por hectare. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) levantou números semelhantes em julho e
agosto, e que se constituem em recorde nacional.

RECORDES

Recordes também vêm sendo
alcançados pelas exportações
da pluma brasileira, que no
ano-safra 2019/20 passaram de
1,9 milhão de toneladas: 1,945
milhão de toneladas, conforme
dados oficiais anunciados pela
Abrapa, considerando o período
de agosto de 2019 a julho de 2020,
ou 1,915 milhão de toneladas,
considerando os 12 meses entre
julho de 2019 e junho de 2020,
segundo os números também
oficiais divulgados nesta edição
pela Associação Nacional dos
Exportadores de Cereais (Anec).
E estes níveis podem ser
superados no próximo período
comercial da fibra.
A Abrapa destacou o volume
exportado em julho de 2020 (77
mil toneladas), “64% maior que
o embarcado no mesmo mês
de 2019”, e observou ainda que
as importações no ano-safra
foram as menores das últimas
temporadas (pouco mais de mil
toneladas), assim que o superávit
da balança comercial do algodão
passou de US$ 3 bilhões. E a
Anea evidencia nesta edição
o marco representado pela
elevada exportação de algodão
do Brasil, que, com as boas
safras produzidas, se consolida
como segundo maior exportador
mundial, com vendas
no ano inteiro.

ANUÁRIO BRASILEIRO DO ALGODÃO
COMPLETA 20 ANOS DE CIRCULAção
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Reaping

optimism

T

he signs of the Covid-19
global pandemic are visible in the 2019/20 cotton
crop, whose consumption was adversely affected, but the productive sector in Brazil, fourth largest cotton producer in
the world and second in exports, is
optimistic about its recovery, in light
of the crop viewed as “exceptional”,
along with exports getting back on
track again, which is in fact the main
destination (around 67%) of the national production volume. “In the early phase of Covid-19 pandemic, prices
plummeted and, now, they are recovering, with the resumption of the activities in the industries, by virtue
of the trade opening initiative”, Milton Garbugio, president of the Brazilian Association of Cotton Producers
(Abrapa), commented at the turn of
August and September 2020.
Anyway, the farmers’ leader pondered that it was still “too early to think
that the pandemic is now a thing of
the past, as we are witnessing the second wave of infections in Europe, after a relaxation of the social distancing
measures and, especially in summer
and after summer time”. He observed
that the market reacts to it and “prices have not yet reached ideal levels,
but the farmer is optimistic about recovery. The national and Asian indus-

tries are resuming their activities, seeing that the top clients are beginning to
buy again”, Garbugio argued.
According to Abrapa’s crop report,
published on August 7, 2020, price indicators of the International Cotton Advisory Committee (Icac) attest to the
recovery of the prices as of late May,
surpassing the U$ 0.60 per pound.
Catching a glimpse of 2021, according
to the president of the entity, “it is estimated that the market will be in full
recovery, as of July”. The more serious
risk, the president warned, “is the competition of the synthetic fibers with the
natural fibers, especially if we take
into account the plummeting prices of
crude oil all over the world”.
On the other hand, with regard to
the Brazilian 2019/20 cotton crop, Milton Garbugio stressed that, judging by
the observations from the farmers in
all states, this year’s crop was “exceptionally good”, both in quantity and in
productivity”. Survey conducted by
Abrapa, in June 2020, comprising the
farmers’ associations in ten states,
ascertained a production volume of
2.9 million tons of lint, in an area of
1.6 million hectares, with an average performance of 1,795 kilograms
per hectare. The National Food Supply Agency (Conab) confirmed similar numbers in July and August, representing a national record.

BRAZILIAN COTTON
YEARBOOK
COMPLETES 20 YEARS
OF CIRCULATION
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Along with the exceptional performance of the crop and
its ensuing exports, Brazilian cotton farmers hopefully
believe in the recovery from the coronavirus pandemic

Visite lavouras de todo o

RECORDS

Record highs have equally been hit by the
exporters of Brazilian lint, which in 2019/20 crop
year jumped from 1.9 million to 1.945 million
tons, according to official data announced by
Abrapa, considering the period from August 2019
to July 2020, or 1.915 million tons, considering
the 12 months from July 2019 to June 2020, also
according to the official numbers in this edition of
the National Association of Cereal Exporters (Anec).
These levels could be outstripped in the upcoming
commercial period of the fiber.
Abrapa highlighted the volume shipped abroad
in July 2020 (77 thousand tons), “up 64% from the
volume shipped on the same month in 2019”, and
also observed that the imports in the crop year
were the smallest in the past seasons (little more
than one thousand tons), with the surplus in the
balance of trade amounting to upwards of US$ 3
billion. Anea officials highlight in this edition the
importance of the huge cotton exports for Brazil,
which, with its good crops, is consolidating its
position as second largest global exporter, with
shipments all year round.

nosso portfólio, incluindo os
lançamentos, sem sair do

seu escritório. Acesse o site

e assista ao conteúdo como e
quando você preferir.

tmg.agr.br/giro algo dao
Além da produtividade
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produção

Safra 2019/20 deve alcançar novo
recorde na produção da pluma,
com as boas produtividades
alcançadas nos principais
estados produtores

O

algodão brasileiro deverá
concluir a safra 2019/20 em
setembro de 2020, mas em
agosto já se prenunciava que
a produção chegaria novamente às alturas, com crescimento previsto de 5,4% no volume, que atingiria 7,3 milhões de toneladas de algodão em caroço e
2,9 milhões de toneladas em pluma, recorde histórico, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O resultado
advinha de boas condições climáticas, investimentos nas lavouras e ainda aumento de
área (3,3%), em especial no principal Estado produtor, Mato Grosso, que atingia quase
70% do total, enquanto outros grandes produtores reduziram o cultivo.
No Mato Grosso, pelas informações da
Conab em agosto, o acréscimo de área cultivada teria somado 6,7%, mas, conforme o
Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea) em 31 de julho, o índice ficaria em 1,3%. Segundo o Imea, o novo incremento no cultivo foi “reflexo da alta nos
preços do início da comercialização, que
propiciou adiantamento das vendas da pluma”. Previa também avanço na produtividade (1,9%), enquanto o órgão nacional apontou rendimento da lavoura 2,2% superior no
algodão em caroço e 5,2% na pluma, “fruto
dos elevados investimentos empregados na
cultura e condições climáticas favoráveis”.
Já no segundo maior Estado em produ-

ção, a Bahia, houve redução de área (5,5%), conforme a Conab, “atrelada
aos menores preços pagos
pelo produto, bem como
a perspectiva de condições
climáticas desfavoráveis ainda no início da safra. No entanto, de forma geral, as lavouras
não apresentaram condições desfavoráveis em razão do clima e motivaram seu desenvolvimento de forma
adequada durante o ciclo”, registrou a Conab, especificando que “o veranico de dezembro não causou danos e as chuvas bem
distribuídas geraram ótimas condições aos
algodoeiros”. Sua produtividade é a maior
no País (1.842 kg/ha na pluma).
Outros estados com significativa produção também reduziram área, a exemplo de
Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul,
que ocupam os respectivos terceiro, quarto
e quinto lugares entre os maiores produtores, mas, em compensação, ainda houve aumentos de cultivo nos estados que ocupam
as posições seguintes: Maranhão (0,4%),
Piauí (21%), São Paulo (11%) e os nortistas
Rondônia (88,5%) e Tocantins (53,2%). Já
em termos de produtividade, quase todas
as 15 unidades federativas produtoras conseguiram acréscimos, que, na média, foram
de 2,1% (com rendimento de 4.382 kg/ha no
algodão em caroço e 1.753 kg/ha na pluma).

• A LAVOURA ALGODOEIRA EM 2020
• THE COTTON FARM IN 2020
Maiores estados produtores
(em pluma – mil t)
Mato Grosso
2.037,2
Bahia
577,8
Goiás
65,1
Minas Gerais
64,9
Mato Grosso do Sul
56,6

+9,0
-3,3
-5,0
-3,9
-16,4

Fonte: Conab, agosto de 2020.

O maior produtor, Mato Grosso,
também incrementou a área cultivada
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Reaching
the

clouds

2019/20 cotton crop is expected to hit a new record
in the production of lint, stemming from the good
productivity rates in the main producing states

T

he 2019/20 Brazilian cotton crop is expected to come to a
close in September 2020, but in August it had already become clear that it would be another bumper crop, with its
volume up 5.4% from the previous season, reaching 7.3
million tons of seed cotton and 2.9 million tons of lint, an
all time record, according to the National Food Supply Agency (Conab).
The credit of the result is supposed to go to fine weather conditions, field
investments and bigger planted area (3.3%), especially in the main cotton producing State, Mato Grosso, responsible for nearly 70% of the total, while other major producers reduced their cultivations.
In Mato Grosso, judging by information released by Conab in
August, the expansion in planted area is supposed to have reached
6.7%, but, according to the Mato Grosso Institute of Agricultural
Economy (Imea), on July 31, this increase would remain at 1.3%.
According to Imea officials, the new expansion in cultivation was
“a reflection from the price hike at the beginning of the commercialization period which delayed lint sales”. It also predicted strides
in productivity (1.9%), while the national organ, in March, suggested a 2.2-percent increase in the performance of seed cotton and
5.2-percent in lint, a result stemming from the high investments in
the crop and favorable climate conditions”.
On the other hand, in the second largest cotton producing
State, Bahia, the planted area was reduced by 5.5%, according to
Conab officials, “as a result of the lower prices fetched by the crop,
along with possible unfavorable weather conditions at the beginning of the season. Nonetheless, in general, the fields did not experience unfavorable weather conditions, thus developing appropri-

ately during the entire cycle”, Conab officials recorded, specifying
that the India Summer in December did not cause any damage,
and the timely rainfalls ensured excellent conditions for the cotton
plants to reach their full development stage”. The productivity in
this area is the highest in the Country (1,842 kg/ha of lint).
Other relevant cotton growing states also reduced their planted
area, especially Goiás, Minas Gerais and Mato Grosso do Sul, which respectively rank as third, fourth and fifth largest producer, but, by contrast, there were equally increases in cultivation in the states that occupy
the following positions: Maranhão (0.4%), Piauí (21%), São Paulo (11%)
and the northeastern states Rondônia (88.5%) and Tocantins (53.2%). In
terms of productivity, almost all the 15 states where cotton is produced
saw their productivity rates soar, which, on average, amounted to 2.1%
(representing 4,382 kg/ha of seed cotton and 1,753 kg/ha of lint).

• UM PERFIL DA TEMPORADA
• A SEASON PROFILE
Os resultados do algodão brasileiro na safra 2019/20
(e variações em % sobre a temporada anterior)
Área cultivada (mil ha)
1.670,9
+3,3
Produção algodão em caroço (mil t)
7.321,9
+5,4
Produção de caroço (mil t)
4.392,2
+5,4
Produção de pluma (mil t)
2.929,7
+5,4
Produtividade em caroço (kg/ha)
4.382
+2,1
Produtividade de caroço (kg/ha)
2.629
+2,1
Produtividade de pluma (kg/ha)
1.753
+2,1
Fonte: Conab, agosto de 2020.

The largest producer, Mato Grosso,
has equally expanded the planted area
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O grande

salto

Cultura brasileira do algodão
teve forte impulso em área
e produção nas duas últimas
safras e ficou perto de 2,8
milhões de toneladas de pluma

A

safra 2018/19 de algodão no Brasil fechou com números recordes de produção até então, atingindo 6,8 milhões de toneladas em caroço e perto de 2,8 milhões
de toneladas em pluma, com acréscimo de 38,5% em
relação à temporada anterior, que já havia tido um
salto de 31,1%. O resultado veio da grande expansão na área, próximo a 38% na última temporada e pouco acima de 25% na antecedente. A produtividade também cresceu respectivos 0,5% e
4,7% nestes dois períodos, tendo registrado, na verdade, aumentos gradativos no decorrer da última década.
Ao realizar os levantamentos da temporada 2018/19, a Companhia
Nacional de Abastecimento (Conab) vinha aumentando aos poucos as
previsões de área cultivada, projetando desde o início, em outubro de
2018, que poderia crescer até mais de 20% e confirmando já em fevereiro de 2019 que o índice seria superior a 30%. Nas estimativas iniciais,
argumentava que “a comercialização da safra 2017/18, aliada às boas
perspectivas de mercado, gerou ambiente de otimismo no setor produtivo”, o que se traduziu na expansão da área e da produção.
A principal região produtora, o Centro-Oeste, com a liderança absoluta do Mato Grosso, acrescentou 331 mil hectares (mais
39,3%) no cultivo da fibra, e a segunda maior região produtora,
o Nordeste, com destaque para a Bahia, destinou à cultura mais
82,6 mil hectares (crescimento de 28%). Em termos percentuais,
as regiões com menor presença da atividade algodoeira tiveram
maiores acréscimos: Sudeste (69%), onde Minas Gerais está à frente, e o Norte (105%), despontando Roraima. Além disso, inclusive
o Sul reapareceu entre as regiões produtoras nesta safra, com o Estado do Paraná retomando a atividade.

Tendo oscilação nas condições climáticas das diversas áreas de
produção e adequação nos períodos de plantio da maioria das regiões de acordo com os períodos de chuva, a produtividade média nacional manteve-se acima de 4 mil quilos por hectare, marca alcançada no ciclo 2014/15 e só não repetida na temporada 2015/16. Em
pluma, o rendimento médio ultrapassou novamente 1.700 quilos por
hectare, o que passou a ocorrer desde o período 2017/18. O organismo oficial enfatizou que “o cultivo do algodão é realizado por produtores que utilizam o melhor pacote tecnológico e de insumos”, o que
influencia diretamente no crescimento do rendimento das lavouras.

• A EXPANSÃO EM 10 ANOS
• EXPANSION IN 10 YEARS
Variações no cultivo de algodão
e da pluma produzida no Brasil
Safra	
Área	 Produção	
(mil ha)
(mil t)
2009/10
835,7
1.194,1
2010/11
1.400,3
1.959,8
2011/12
1.393,4
1.877,3
2012/13
894,3
1.310,3
2013/14
1.121,6
1.734,0
2014/15
976,2
1.562,8
2015/16
955,2
1.289,2
2016/17
939,1
1.529,5
2017/18
1.174,7
2.005,8
2018/19
1.618,2
2.778,8

Produtividade
(kg/ha)
1.429
1.400
1.347
1.465
1.546
1.601
1.350
1.629
1.708
1.717

Fonte: Conab.

a Produtividade vem crescendo
gradativamente durante a última década
18

19

The great

leap

Be in cotton, BeCotton

Inor Ag. Assmann

Brazilian cotton crops made strides in area
and production in the two past seasons,
resulting into nearly 2.8 million tons of lint

T

he 2018/19 Brazilian cotton crop came to a close with record production numbers ever achieved up to that time,
reaching 6.8 million tons of seed cotton and nearly 2.8
million tons of lint, up 38% from the previous season,
which had already soared 31.1%. The result came from
the huge expansion in planted area, nearly 38% in the past season and
slightly over 25% from the season prior to the past one. Productivity
also went up 0.5% and 4.7%, respectively, during these two seasons,
having in fact recorded gradual increases over the past decade.
At its survey of the 2018/19 growing season, the National Food
Supply Agency (Conab) had gradually been increasing the forecast
of the cultivated area, and from the beginning, in October 2018,
predicted that it could increase by up to 20% and, as early as February 2019, confirming that it would be in excess of 30%. At its initial projections, the organ argued that “the commercialization of the
2017/18 crop, in line with the good perspectives of the market, generated an atmosphere of optimism in the productive sector”, which
translated into expanses in area and production.
The main cotton-producing region, the Center-West, where the
unbeatable leader is the State of Mato Grosso, added 331 thousand
hectares (upwards of 39.3%) to its areas devoted to cotton. The second largest producing region, the Northeast, where Bahia is the highlight, dedicated more than 82.6 thousand hectares to the crop (up

20

28%). In percentage terms, the regions that predominate in the number of cotton fields encompassed the biggest increases: The Southeast (69%), where the highlight is Roraima. Furthermore, even the
South was again included in the number of major cotton growers in
the current season, with the State of Paraná resuming the activity.
With oscillations in the weather conditions of the different cotton
producing regions, and also considering the adjustment to the planting period in the majority of the regions, in accordance with the rainy
seasons, average national productivity remained above 4 thousand
kilograms per hectare, historical mark achieved in the 2014/15 growing season and only not repeated in 2015/16. As far as lint goes, the average performance again outstripped the amount of 1,700 kilograms
per hectare, which has started to occur since 2017/18 crop year. The
official organ insisted that “cotton is cultivated by farmers who have
adhered to the best technological and input package”, which has a direct influence on the performance and profitability of the fields.

Productivity has
gradually been
soaring over the
past decade

info@becotton.net
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Um enorme
tapete

branco

Cultivo de algodão no Brasil ocorre em 15 estados,
em especial nas áreas mais centrais do País, e
registra aumento geral de produção em 10 anos

O

centro do País, nas áreas planas e nas extensas fazendas
do cerrado, concentra também a produção brasileira de
algodão nas últimas décadas
e tem no Mato Grosso, da região Centro-Oeste, o grande produtor nacional e uma renovada demonstração de vitalidade, com expressivo crescimento nos 10 anos mais recentes.
O Nordeste, que em outras épocas dominava
na cultura, ainda mantém forte representação, porém em área da Bahia, hoje o segundo maior produtor, localizada no Extremo-Oeste, em direção à parte mais central do
território brasileiro. Ao todo, são 15 estados,
dos 27 existentes, que se dedicam à cultura.
Em retrospectiva do último decênio, com
base nos dados da série histórica da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab),
observa-se que o número de estados permaneceu o mesmo, havendo, no entanto, a saída de dois produtores nordestinos, Pernambuco e Alagoas, e o ingresso de dois nortistas,
Roraima e Rondônia, somando-se ao Tocantins, também da região Norte. No Nordeste, ainda permanecem entre os principais
produtores Maranhão e Piauí, também com
áreas de cerrado, como é o caso da principal área produtora da Bahia, Estado onde a
Conab ainda aponta cultivos no Vale do São
Francisco e no Centro-Sul.
Mas o grande destaque é a região Centro-

-Oeste, com o amplo domínio de Mato Grosso, que responde por 67% da produção nacional e continuou registrando nos últimos
10 anos fortes expansões na cultura. Isto
foi constatado pela Conab tanto em área
(155,3%) quanto em produção (220%), com
a produtividade crescendo 22%, enquanto
ainda observava sobre a safra 2018/19 que a
qualidade da fibra produzida, de forma geral,
é considerada boa. Outros dois estados da região, Goiás e Mato Grosso do Sul, também se
destacam na cultura, como terceiro e quatro
maiores produtores, mas diminuíram o cultivo, abrindo espaço para grãos.
Por outro lado, Mato Grosso do Sul ainda se salienta na produtividade, com o ren-

dimento médio estadual mais alto por área
levantado pela Conab no ciclo 2018/19, obtendo 1.829 quilos de pluma por hectare,
seguido da nordestina Bahia, com 1.800 kg/
ha. Neste quesito, praticamente todos os estados apresentaram crescimento, fruto do
uso de avançadas tecnologias, observando-se apenas um número estável no Maranhão, na comparação da etapa 2009/10
com o período 2018/19, quando o resultado foi atípico, pois nos outros anos sempre registrou produtividade mais alta. E ainda Minas Gerais (quinto maior) e São Paulo
(oitavo), ambos no Sudeste, estão entre os
principais produtores, e mostraram crescimento na última década.

• EVOLUÇÃO ESTADUAL NO ALGODÃO • state evolution in cotton
Alterações verificadas entre 2009/10 e 2018/19
Principais	
Área	
Produção/
Produtividade
estados	
(mil ha)	pluma (mil t)
(Kg/ha)
Mato Grosso
428,1 – 1.092,8
583,5 – 1.868,7
1.363 – 1.662
Bahia
260,8 – 332,0
406,8 – 597,6
1.560 – 1.800
Goiás
56,7 – 42,4
87,4 – 68,5
1.542 – 1.615
Mato Grosso do Sul
38,6 – 37,0
55,8 – 67,7
1.445 – 1.829
Minas Gerais
15,0 – 42,0
21,9 – 67,5
1.458 – 1.607
Maranhão
11,3 – 27,7
16,8 – 41,1
1.486 – 1.483
Piauí
5,9 – 16,1
8,0 – 24,8
1.363 – 1.543
São Paulo
4,9 – 9,9
6,5 – 16,2
1.318 – 1.637
Tocantins
4,0 – 4,4
5,4 – 7,1
1.346 – 1.613
Roraima
- 6,0
- 10,5
1.756
Fonte: Conab.

Fibra mostra expansão mais forte
no líder, Mato Grosso, do Centro-Oeste
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A vast

white carpet

Sílvio Ávila

In Brazil cotton is cultivated in 15 states, especially
in the central areas of the Country, and records
general production increase in 10 years

T

he central portion of the Country, comprising the vast
and flat farms in the cerrado region, has also been home
to major cotton production areas in the past decades,
where the State of Mato Grosso, in the Center-West, is the
leading national producer and has demonstrated its vitality through expressive crop expansions over the past ten years. The
Northeast, which in the past was the predominant producer, is still extremely representative, but in an area in Bahia, now the second largest
producer, located in the Far-West towards the central area in the Brazilian territory. In all, 15 of the 27 states are devoted to the crop.
Considering the past decade in retrospect, based on data furnished by the historical series of the National Food Supply Agency (Conab), the number of states has remained the same, in spite
of the fact that two Northeastern states, Roraima and Rondônia,
stopped growing cotton, but two Northern states, Roraima and
Rodnônia, along with Tocantins, also in the North, started cultivating cotton. In the Northeast, the states of Maranhão and Piauí
are still the leading producers, comprising areas in the cerrado
region, as is the case of the biggest cotton farming area in Bahia,
State where Conab sources refer to cotton cultivations in Vale do
São Francisco and Center-South.
But the highlight is the Center-West region, where Mato Grosso is
by far the largest producer, accounting for 67% of the entire national crop, and for the past 10 years has recorded constant expansions
is the size of the crop. This reality was ascertained by the Conab, both
in areas (155.3%) and in production (220%), with productivity soaring
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22%. With regard to the 2018/19 growing season the official organ observed that the quality of the fiber, in general, is good. Other two states
in the region, Goiás and Mato Grosso do Sul, are also relevant producers, ranking as third and fourth largest producers, but they decided to
diminish their crop, paving the way for staple food crops.
On the other hand, Mato Grosso do Sul is also noteworthy for its
high productivity rates, with the highest per area performance ascertained by Conab in the 2018/19 growing season, with 1,829 kilograms per hectare, followed by the northeastern Bahia state,
with 1,800 kg/ha. With regard to this aspect, almost all states made
strides, a result from the use of state-of-the-art technologies. A stable number was only ascertained in Maranhão, in a comparison between the 2009/10 and the 2018/19 growing seasons, when the result was atypical, because in the other years there were constant
higher productivity rates. Furthermore, Minas Gerais (fifth largest
producer) and São Paulo (eighth), both in the Southeast, ranking as
major producers, recorded much progress in the past decade.

The largest cottonproducing state,
Mato Grosso, in
the Center-West, is
expanding its crop
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Impacto

mundial

Produção global de algodão
cresceu e pandemia desacelerou
a demanda, pressionando
os preços na safra 2019/20,
mas a situação deverá mudar

U

ma redução acentuada no
consumo global, devido à
pandemia do coronavírus,
coincidindo com o aumento de produção, pressionou
os preços no ciclo 2019/20, avaliou o Comitê Consultivo Internacional do Algodão
(Icac), em relatório do início de agosto de
2020. “A média no período, de 71,3 centavos/libra, representa a terceira temporada
de queda nos preços do algodão”, observou o organismo, enfatizando que a pandemia global desacelerou drasticamente a demanda em março e abril, com as
fiações, os fabricantes de tecidos e confecções diminuindo a atividade devido a
poucos pedidos para cumprir. A sua estimativa é de que o consumo mundial da fibra tenha caído perto de 12% neste ciclo.
Enquanto isso, a produção mundial no
período 2019/20 teve aumento (1,7%). Entre os cinco principais países produtores,
conforme os dados do Icac, a líder Índia, os
Estados Unidos e o Brasil, respectivos terceiro e quarto lugares no ranking global, tiveram crescimento de oferta, enquanto o
segundo (China) e o quinto (Paquistão) produziram menos. Já para a etapa 2020/21,
diante do ocorrido na temporada antece-

• O QUADRO MUNDIAL
• the world board
Em mil toneladas
Safra	
Área	 Produção	 Consumo	 Exportação	 Estoques finais
2018/19
32.994
25.718
26.009
9.038
18.758
2019/20*
34.303
26.154
22.952
8.649
21.960
2020/21**
32.337
24.769
23.850
9.071
22.884
Principais produtores (dados safra 2019/20*)
Índia
13.300
6.200
4.590
China
3.300
5.800
7.250
Estados Unidos 4.700
4.336
537
Brasil
1.668
2.891
650
Paquistão
2.432
1.320
2.204

528
50
3.309
1.901
10

3.119
9.199
1.569
2.684
682

Fonte: Icac – 06/08/2020. * Estimativa. ** Projeção.

dente, a projeção é de que ocorra diminuição produtiva média na ordem de 5% e que
o consumo possa crescer no mesmo nível,
“se o crescimento econômico global projetado se materializar à medida em que atividade econômica e a demanda do consumidor aumentem, beneficiando-se dos preços
mais baixos do algodão”.
No novo ciclo, apenas a Índia, com
plantio no período adequado e umidade abundante, manteria a mesma produção da safra anterior, entre os cinco maiores produtores. A China, com área menor,

diminuiria novamente, e Estados Unidos
(com seca no Oeste do Texas), Brasil e Paquistão registrariam quedas produtivas.
Mesmo assim, os estoques finais estariam
ainda maiores do que na safra 2019/20,
quando aumentaram de forma significativa, levando em conta a redução geral da
demanda, assim como do comércio internacional (exportações/importações). Países da África Ocidental e a Índia sentiram
mais o recuo nas vendas externas, enquanto os principais exportadores (Estados Unidos e Brasil) aumentaram os embarques.

Icac estimou queda de 12% no
consumo da fibra na temporada 2019/20
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Global impact
Sílvio Ávila

World cotton production soared and the coronavirus
pandemic slowed down demand, exerting pressure on 2019/20
crop year prices, but the situation is bound to change

A

steep reduction in global consumption, due to the coronavirus pandemic, coinciding with higher production, exerted pressure on 2019/20 crop year prices, according to
a report by the International Cotton Advisory Committee
(Icac), in August 2020. “The average during the period,
71.3 cents in British currency, represents the third season in a row with
shrinking cotton prices”, the organ observed, stressing that the global pandemic slowed down demand drastically in March and April, and
all cotton spinning mills, textile and clothing industries reducing their
activities due to only a few purchase orders. The Advisory Committee
estimates the decrease in consumption at 12% in the season.
In the meantime, world production in 2019/20 went up slightly
(1.7%). Among the five major cotton producers, according to data
released by the Icac, the leading country, India, the United States
and Brazil, respectively 3rd and 4th in the global ranking, experience
higher supplies, while the second largest producer (China) and the
fifth (Pakistan) produced less. As to the 2020/21 growing season, in
light of what occurred in the previous season, the projection is for
production to experience an average decrease of 5%, with consumption going up in the same proportion, “should the projected global
economic growth materialize, as the economic activity and consumer demand go up, taking advantage of the lower cotton prices”.
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In the new season, only India, with timely plantings and abundant humidity levels, is in a position to repeat the volume of the
previous season, among the five largest producers. China, with a
smaller area, would again reduce its production volume, while the
United States (with a severe drought in the West of Texas), Brazil
and Pakistan recorded decreases in production.
Even so, ending stocks would likely be bigger compared to the
2019/20 crop year, when they increased significantly, taking into
consideration a general reduction in demand, just like what happened in the global trade (exports/imports). Western African countries and India suffered the most from the shrinking foreign sales,
while the major exporters (United States and Brazil) further increased their shipments abroad.

Icac estimated a
12-percent drop
in consumption
in the 2019/20
growing season
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Em menor

altitude

O

setor produtivo de algodão
no Brasil deverá segurar
a forte evolução ocorrida
nos últimos dois anos, adequando-se à realidade para
a safra 2020/21, ainda sob os efeitos da
crise sanitária ocorrida com a pandemia
do coronavírus em 2020. A área a ser cultivada com a fibra ficaria em cerca de 1,49
milhão de hectares, o que representaria
redução de 10,5%, e a produção poderia
ficar ao redor de 2,56 milhões de toneladas de pluma (menos 12,4%), de acordo
com as perspectivas da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgadas em 25 de agosto de 2020.
A projeção está baseada, em especial,
na redução da demanda causada pelo advento da pandemia, que se situou em torno de 18% no País e que ainda se mostra incerta até que seus efeitos sejam mitigados.
Outros fatores também influíriam, como a
maior rentabilidade prevista na soja e no
milho (a da oleaginosa chegaria a 40,38%
e do cereal a 28,82%, enquanto a da fibra

atingiria 26,86%, conforme cálculos da
companhia feitos no Mato Grosso), o que
atrairia alguns produtores. Porém, especificidades do sistema de produção, altos investimentos já realizados e grande parcela
de comercialização futura assegurada desestimulariam redução maior.
Ainda é destacado pela Conab que há
grande esforço do setor produtivo brasileiro em tornar o país, já consolidado
como segundo maior, um exportador regular e capaz de abastecer os consumidores mundiais durante todo o ano, o que é
possível com maior produção disponibilizada. Menciona o volume recorde exportado no ano civil de 2019 (1,61 milhão t)
e o previsto para 2020 (1,92 milhão t), não
impedindo a formação de elevados estoques (respectivos 1,49 e 1,93 milhão
de toneladas), amenizados, porém, pela
grande venda antecipada. Para o novo
exercício, salienta a provável retomada
na demanda em nível mundial (no Brasil, possíveis 21%) e novo crescimento na
venda externa brasileira.

Inor Ag. Assmann

Após voos mais altos, e com
restrição da demanda havida
na pandemia, cultivo do algodão
brasileiro deverá baixar área
e produção no ciclo 2020/21
O QUE SE ESPERA
NO DECÊNIO

Em nível oficial, também são
feitas projeções para os próximos
dez anos, onde da mesma forma se
destacam as exportações de algodão.
O Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Mapa) projeta que
o comércio exterior brasileiro possa
crescer 41,6% até o período 2029/30,
reforçando as previsões de organismos
globais neste sentido e a importância
do mercado internacional para o setor
nos próximos anos. O consumo interno
não se alteraria muito (inclusive
diminuiria 2,6%) e a produção, embora
com alertas de analistas quanto ao
alcance da meta, aumentaria em torno
de 32%, para cerca de 3,8 milhões de
toneladas de pluma, com crescimento
médio anual na faixa de 3,4%.

Conab projeta que 1,5 milhão de
hectares serão destinados à cultura
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At lower

altitude

After flying high, and demand
restrictions due to the Covid-19
pandemic, Brazil is likely to reduce
the planted area and the size of the
crop in the 2020/21 growing season

T

from cotton, according to calculations by the
organ in Mato Grosso), thus attracting some
farmers. However, specificities of the production system, high investments already made
and a great portion of the crop sold in advance
are factors that discourage further reductions.
Conab sources also highlight the fact that
the productive sector is sparing no effort to turn
the Country, already ranking as second-largest,
into a regular exporter and capable of supplying the global consumers all year round, which
is only possible with the availability of a bigger
production volume. Reference is made to the
record volume exported in the 2019 civil year
(1.61 million tons) and the volume anticipated for 2020 (1.92 million tons), not preventing
the accumulation of high stocks (respectively
1.49 and 1.93 million tons), but mitigated by the
huge anticipated sales. For the coming year,
there are chances for demand to be resumed at
global level (in Brazil around 21%, and with Brazilian foreign sales on the rise again.

EXPECTATIONS
FOR THE
DECADE

Official projections are
also made for the coming ten
years, where cotton exports are
likewise of note. The Ministry
of Agriculture, Livestock and
Food Supply (Mapa) projects a
41.6-percent growth of Brazil’s
foreign trade until 2029/30 crop
year, reinforcing the predictions
of global organs towards this
end and the importance of the
international market for the
sector over the coming years.
Domestic consumption is not
likely to change much (with
chances to drop 2.6%) and
production, although analysts are
warning about the attainment of
the target, would likely soar 32%,
to approximately 3.8 million tons
of lint, with an average annual
increase of 3.4%.

Sílvio Ávila

he cotton productive sector in Brazil
is supposed to put the brakes on the
strong evolution that has occurred
over the past two years, adjusting to
reality in 2020/21 crop year, still under the effects of the Covid-19 pandemic in 2020.
The area to be devoted to the crop is supposed to
remain at about 1.49 million hectares, representing a reduction of 10.5%, with production possibly reaching approximately 2.56 million tons of
lint (down 12.4%), according to the perspectives
expressed by the National Food Supply Agency
(Conab), published on August 25, 2020.
The projection is particularly based on
shrinking demand caused by the advent of
the pandemic, and reached about 18% in the
Country and continues uncertain until the effects of the scourge are mitigated. Other factors
equally exerted an influence, like the possibly
higher profits to be derived from soybean and
corn (the profits from soybean are supposed
to soar 40.38%, from corn, 28.82% and 26.86%

PERFORMANCE QUE
SÓ O MAIS RESPEITADO
LÍDER EM NUTRIÇÃO
DE SAFRAS DO MUNDO
PODE OFERECER.

12,9
@/ha*

RESULTADOS COMPROVADOS.
SE É MOSAIC FERTILIZANTES,
FAZ TODA A DIFERENÇA:

MAIS DE 10 ANOS DE
PESQUISA E VALIDAÇÃO

SAIBA MAIS EM WWW.MICROESSENTIALS.COM.BR

Conab projection suggests 1.5 million
hectares will be devoted to cotton

QUALIDADE
FÍSICA

/NUTRICAODESAFRAS

MAIOR EFICIÊNCIA
OPERACIONAL

/NUTRISAFRAS

CONHEÇA OS OUTROS
PRODUTOS DE PERFORMANCE
DA MOSAIC FERTILIZANTES
*MÉDIA DE INCREMENTO DE PRODUTIVIDADE NA CULTURA DO ALGODÃO (CAROÇO) OBTIDA COM A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO MICROESSENTIALS® EM 10 CAMPOS, NOS ESTADOS DE SP E MT, NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS (2017/2018/2019).
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mercado
market

Um marco na

exportação
C

om dois períodos de elevadas
vendas externas e o recorde de
mais de 1,9 milhão de toneladas no ano-safra 2019/20 (julho de 2019 a junho de 2020),
gerando mais de US$ 3 bilhões, o Brasil consolidou sua posição de segundo maior exportador mundial de algodão e passou a
representar cerca de 22% do comércio internacional da fibra. Só fica atrás dos Estados
Unidos, que respondem por quase 40% deste comércio. Ao divulgar estes dados, a Associação Nacional dos Exportadores de Algodão (Anea), por meio do seu presidente,
Henrique Snitcovski, destaca o importante e
histórico marco que esse fato significa para
a cotonicultura brasileira.
O recorde foi possível, salienta o dirigente, graças ao forte crescimento da produção
brasileira de algodão, passando de 2,8 milhões de toneladas de pluma, que, em vista
do mercado doméstico estável, permitiu disponibilizar maior fatia aos clientes externos.
Além disso, segundo ele, o dólar mais alto
em comparação ao real contribuiu mais recentemente para o incremento das exportações, oferecendo maior competitividade ao
produto brasileiro, bem como a disputa comercial entre Estados Unidos e China favo-

receu a venda do algodão do Brasil ao gigante asiático, que tributou
mais e, assim, restringiu a entrada
do produto norte-americano.
A China, que sempre foi o maior importador, comenta Henrique Snitcovski,
voltou a ser o principal destino da fibra
brasileira, depois de diminuir as importações com elevados estoques feitos no
início da década. Agora, em fase mais recente, explica o presidente da Anea, novamente registra déficit superior a 2 milhões
de toneladas entre o que produz e consome, necessitando ampliar suas aquisições. Assim, já na safra 2018/19, estas
representaram 34% das exportações brasileiras e, na última, 30%, enquanto a participação do Brasil no volume total importado pelos chineses chegou a 35%.
São também da Ásia os outros grandes países compradores do produto brasileiro, tendo o Vietnã e o Bangladesh inclusive liderado as compras em alguns anos
e ainda representaram respectivos 15% e
12% do total exportado pelo Brasil no período 2019/20, seguidos de Paquistão, Turquia e Indonésia, com pouco mais de 10%
cada. “Os mercados são basicamente asiáticos, pois é ali que se concentram o consu-
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Brasil consolida a posição de
segundo maior exportador de
algodão e passa a representar
cerca de 22% do comércio
internacional da pluma

mo mundial e os principais consumidores e
importadores, tanto que se torna difícil encontrar outros destinos e, desta maneira, o
Brasil busca ampliar a participação justamente nestes mercados, onde ainda há espaço para crescer”, observa.
Na sua avaliação, isto é ainda mais relevante diante da possibilidade de que a China, pelo retorno às negociações com Estados Unidos, venha a reduzir suas compras
do Brasil. De qualquer forma, a expectativa da Anea para o ciclo 2020/21, de acordo
com a projeção anunciada pelo presidente
Henrique Snitcovski em agosto de 2020, é
de que se possa repetir mais uma vez uma
grande performance na exportação brasileira de algodão, com viabilidade de atingir outro recorde e passar de 2 milhões de toneladas, diante de uma nova safra histórica que
já estava se confirmando no País, beirando
as 3 milhões de toneladas.

Vendas brasileiras atingiram recorde de
1,9 milhão de toneladas no ciclo 2019/20
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PAPEL AINDA MAIS RELEVANTE

Com safras maiores, ressalta presidente da Anea, Henrique Snitcovski, além da qualidade e da competitividade do algodão
brasileiro, aumenta a condição de atendimento dos clientes externos durante o ano inteiro, pois até então a exportação do País
era concentrada no segundo semestre (cerca de 70%). Agora, tendo maior disponibilidade do produto, consegue-se distribuir
mais os embarques: na última safra, a relação já chegou a 60% (segundo semestre) e 40% (primeiro semestre), e na próxima
prevê-se a possibilidade de atingir 50%/50%. “Isso tudo muda a estrutura e a presença do Brasil no mercado mundial da fibra,
com papel ainda mais relevante”, destaca Snitcovski.
Outro aspecto a salientar é de que as exportações brasileiras de algodão aumentaram mesmo com a redução de consumo
havida neste ano em função da pandemia mundial de coronavírus. A ocorrência, segundo o presidente da Anea, chegou a influir
nos embarques, que poderiam ter sido ainda maiores no primeiro semestre, pois entre abril, maio e junho deixaram de ser
embarcados cerca de 150 mil toneladas com a paralisação temporária das indústrias do setor. Porém, registra Snitcovski, essas
vendas não foram perdidas, apenas adiadas para o momento da reabertura dos mercados, que começou a ocorrer no segundo
semestre e respalda a retomada do consumo, prevista nas projeções mundiais, e que dá alento às metas brasileiras.

exports

A milestone in
Brazil consolidates its
position as second largest
cotton exporter and
accounts for 22% of this
international trade

W

ith two periods of huge foreign sales and the record
of more than 1.9 million tons in 2019/20 crop
year (July 2019 to June 2020), generating upward
of US$ 3 billion, Brazil consolidated its position
as second largest global cotton exporter and began to account for about 22% of the international cotton trade. The
Country comes only after the United States, which accounts for almost 40% of this trade. By giving publicity to these data, the president of the National Association of Cotton Exporters (Anea), Henrique Snitcovski, highlights the importance and historical milestone
that this fact means for Brazil’s cotton farming business.
The record was attained, the official says, thanks to the hefty
growth of the Brazilian cotton crops, surpassing 2.8 million tons of fiber, as a result of the stable domestic market, more cotton was available to foreign customers. Furthermore, according to him, the higher dollar against the real has recently contributed effectively towards
soaring exports, making the Brazilian product more competitive,
equally considering the trade war between China and the United States
that paved the way for Brazil’s cotton sales to the Asian giant, with China
increasing its import taxes on cotton from the United States.
China, which has always been the leading importer, Henrique Snitcovski comments, again became the main destination for Brazil’s cotton, after reducing its imports because of its high stocks at the beginning
of the decade. Now, in a more recent period, Anea president explains,
the country again records a deficit of upwards of 2 million tons, comparing its production to consumption, thus needing to expand its acquisitions. Therefore, in the 2018/19 growing season, these acquisitions
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• EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ALGODÃO
• brazilian cotton exports
Últimas performances em
anos-safra (julho a junho)
Ano-safra	Toneladas	
US$
2016/17
602.588
955.681.605
2017/18
919.446
1.504.954.615
2018/19
1.271.806
2.189.869.901
2019/20
1.915.324
3.036.802.791
Principais destinos em 2019/20
(Em toneladas, e participação no total em %)
China
574.095
Vietnã
290.522
Bangladesh
221.806
Paquistão
204.219
Turquia
195.270
Indonésia
194.651
Malásia
90.672
Coréia do Sul
44.235
Índia
37.968
Tailândia
22.760
Fonte: Anea.
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AN EVEN MORE
IMPORTANT ROLE

With bigger crops, Anea president Henrique Snitcovski stresses,
besides the quality and competitiveness of Brazilian cotton, there are
more chances for Brazil to serve its foreign clients all year round, seeing
that up to that time, most Brazilian cotton exports (approximately
70%), used to take place in the second half of the year. Now, with more
cotton available, the shipments can be scheduled more effectively: in
the past season, the relation remained at 60% (second half of the year)
and 40% (first half), and for the next season this relation is supposed
to remain at 50 percent for the first and second half of the year. “This
changes the structure and the presence of Brazil in the global cotton
market, assuming an even more relevant role”, Snitcovski stresses.
Another aspect worth highlighting is that Brazil’s cotton exports
soared in spite of the drop in consumption during the current year by
virtue of the global coronavirus pandemic. The occurrence, according to
the president of Anea, had an influence on shipments, which could have
been even bigger in the first half of the year, seeing that in April, May and
June 150 thousand tons were not shipped abroad due to the temporary
closure of the industries of the sector. Nonetheless, Snitcovski comments,
these sales were not lost, but delayed until the moment the markets
reopened, which began to occur in the second half of the year and lends
support to the resumption of consumption, anticipated by the global
projections, coming as a relief to Brazil’s targets.

represented 34% of Brazil’s exports and, in the last season, 30%, while
Brazil’s share in the total volume imported by China reached 35%.
The other countries that import huge portions of Brazilian cotton are
also from Asia, with Vietnam and Bangladesh leading these purchases in
some years, representing 15% and 12%, respectively, of the total cotton
volume exported in 2019/20 crop year, followed by Pakistan, Turkey and
Indonesia, with about 10% each. “The markets are basically Asian, because it is there that global consumption happens, and the continent is
home to the main consumers and importers, so much that it is difficult to
find other destinations and, therefore, Brazil seeks to expand its share exactly in these markets, where there is still ground to grow”, he observes
In his evaluation, this is even more relevant in light of the chances that China, due to the resumption of its negotiations with the United States, might reduce its imports from Brazil. Anyway, Anea’s expectations for the 2020/21 growing season, according to the projections
released by Anea president Henrique Snitcovski, in August 2020, is that
there may be a repeat of the great performance of Brazilian cotton exports, with chances to hit another record and surpass 2 million tons, in
light of a new historical crop now gradually confirming throughout the
Country, reaching nearly 3 million tons.

Brazilian sales hit
a record of
1.9 million tons in
2019/20 crop year
39

Inor Ag. Assmann

Inor Ag. Assmann

Valores ainda

aquecidos
Produção e estoques altos,
ao lado de consumo menor,
tendiam a exercer pressão sobre
os preços, mas exportações ainda
ofereciam suporte no ano

A

nálises feitas no mercado do algodão na virada do semestre
indicavam que o produto brasileiro – o quarto em valor na
agricultura nacional, de R$ 44
bilhões, conforme o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), em julho de
2020 –, apesar dos impactos da pandemia
e de produção elevada, ainda se mantinha em valorização durante a colheita de
nova safra recorde em 2020, após quedas
iniciais. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e o Centro de Estudos
Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz (Esalq), na Universidade
de São Paulo (USP), levantavam preços da
pluma com ligeira elevação em junho, julho e agosto deste ano.
Em 1º de julho, o Cepea observava que
“as negociações envolvendo algodão em
pluma registraram ligeira melhora em junho frente aos dois meses anteriores”,
com indicador 2,3% maior que o de maio
de 2020, porém 3% inferior ao de junho
de 2019 e 7,1% abaixo da média de março
de 2020. Em suas observações, ressaltava
que “os contratos antecipados devem ge-

rar receita maior que a obtida com as vendas nos atuais patamares de preços”. E entre 11 e 18 de agosto, mesmo com avanço
da colheita, o centro ainda verificava cotações da pluma de algodão em alta.
A Conab, na análise conjuntural de junho e julho de 2020, encontrou variação
positiva entre um mês e outro, entre os
dias 20 a 24, de 2% a 3% nos pontos pesquisados em Mato Grosso e São Paulo, enfatizando que “grande parte da safra 2019/20
já comercializada (mais de 80%) e a forte competitividade da pluma brasileira deram suporte aos preços internos”. Sobre as
exportações, destacava a excepcional performance do ano comercial 2019/20 (1,97
milhão de toneladas, representando 49% a
mais do que no ano anterior e mais de 90%
do saldo entre produção e consumo interno), mesmo com redução dos embarques
nos últimos meses devido à pandemia, enquanto em julho já se verificava reação.
A expectativa manifestada pela Conab
no início do mês de agosto, mesmo diante
do enfraquecimento da demanda global
causada pela pandemia, era de que as exportações brasileiras em 2020 atingiriam
mais de 1,9 milhão de toneladas. Entre-

tanto, diante da questão do menor consumo e da alta produção da safra 2019/20,
projetava estoques próximos de 2 milhões
de toneladas ao final do ano. Citava também projeção da Associação Brasileira da
Indústria Têxtil e de Confecção (Abit) de
que o consumo cairia para cerca de 570
mil toneladas no ano (patamar dos anos
1980), e concluía que tais situações pressionariam os preços na sequência.
Em relação à demanda externa, Bruno
Nogueira, analista de mercado da Conab,
apontava a interferência da abertura das
economias no mundo, de novo capítulo no impasse comercial Estados Unidos/
China e da possível menor produção norte-americana, entre outros aspectos. Quanto
à interna, pontuava que a reabertura do varejo é um alento para a indústria, porém a
situação da pandemia ainda é crítica em
muitas regiões e pode interferir. “Apesar da
atual elevação de preços internos, que buscam um alinhamento à paridade de exportação”, comentou Nogueira, os valores pagos “deverão ser pressionados no curto
prazo pelas demandas nacional e internacional ainda desaquecidas e pela entrada
da safra recorde no País”.

Comercialização antecipada e
competitividade garantiam a valorização
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Prices still

Production and high stocks, along with
shrinking consumption, were reason enough
to exert pressure upon prices, but exports
were lending support throughout the year

C
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With regard to demand from abroad, Bruno Nogueira, Conab
market analyst, pointed to the interference stemming from the
opening of the economies around the world, the recent installment of the trade war between China and the USA, the possible
smaller North American crop, among other aspects. As to domestic demand, he insisted that the reopening of retail stores came as
a great relief to the industry, however the pandemic is still in a critical stage in several regions and could further interfere. “Despite the
current high domestic prices, which seek alignment to export parity”, Nogueira commented, the values fetched in the short run should
suffer pressure from the national and international economic downtrend and from the Country’s record high crop”.

• BALANÇO DE OFERTA E DEMANDA
• balance of offer and demand
(Em mil toneladas de pluma)
Safra
Produção Consumo Exportação Estoque final*
2018/19
2.778,8
700,0
1.613,7
1.487,7
2019/20
2.929,7
570,0
1.930,0
1.928,4
Fonte: Conab, agosto de 2020. * Posição para 31 de dezembro.
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otton market analyses conducted at the turn of the second quarter of the year suggested that the Brazilian
crop - R$ 44 billion, fourth in value in our national agriculture, according to the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), in June 2020 –, despite the
impacts from the pandemic and the high production volume, was
still fetching high prices while the new record-high crop was being
harvested in 2020, after initial price drops. The National Food Supply Agency (Conab) and the Center for Applied Studies on Advanced
Economics (Cepea) of the Luiz de Queiroz College of Agriculture (Esalq) , a division of the University of São Paulo (USP), ascertained
slightly higher prices in June, July and August in the current year.
On July 1, Cepea officials observed that “the negotiations involving cotton wool recorded slight improvement against the negotiations in the two previous months”, with a 2.3-percent higher indicator from May 2020, but 3 percent lower from June 2019 and 7.1
percent below the May 2020 average. In their observations, they
stressed that the “anticipated contracts should generate higher revenue compared to current price levels”. Furthermore, between August 11 and August 18, even with harvest almost finished, cotton
prices in the central region were still on a rising trend.
At the conjunctural analysis in June and July 2020, Conab officials detected a positive variation between one month and the other, between days 20 and 24, from 2% to 3% in the regions analyzed in
Mato Grosso and São Paulo, emphasizing that “a huge portion of the
2019/20 crop already negotiated (upwards of 80%) and the strong
competitiveness of the Brazilian cotton lent support to domestic
prices”. With regard to exports, they highlighted the exceptional performance of the 2019/20 commercial year (1.97 million tons, representing an increase of 19% from the previous year and more than
90% of the balance between production and domestic consumption),
despite fewer shipments over the past months due to the Covid-19
pandemic, but in July they began to surge again.
The expectation expressed by Conab in early August, in spite of
weakened global demand caused by the pandemic, was that Brazilian exports in 2020 would reach volumes of upwards of 1.9 million
tons. Nevertheless, in light of the question of lower consumption
and a huge 2019/20 crop, stocks were projected at nearly 2 million
tons at year end. Conab officials also mentioned that the Brazilian
Apparel and Textile Industry Association (Abit) predicted that consumption would drop to approximately 570 thousand tons a year
(1980 levels), and concluded that such situations would exert pressure upon prices in the sequence.

Anticipated sales
and competitiveness
ensured good prices
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A retração no

consumo
A

indústria têxtil e de confecção, para a qual se destina a
produção de algodão, sofreu
redução de 22% em sua produção no primeiro semestre
de 2020, comparado com 2019, em função da queda no consumo gerada pela
crise sanitária da pandemia do coronavírus surgida no período. Os números foram
apresentados pela Associação Brasileira
da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit),
apontando ainda que as importações industriais recuaram 23,75% e as exportações 8,44%, e foram perdidos 70,9 mil
empregos. Para todo o ano, a entidade estimava redução acumulada de 19,5% na
atividade industrial e índice semelhante
nas vendas internas, enquanto esperava
retomada para o próximo ano.
Fernando Valente Pimentel, presidente da Abit, ao apresentar os dados em 14
de agosto de 2020, observava que o auxílio emergencial de renda vinha sendo importante para amenizar o impacto no comércio, porém havia incertezas quanto ao
encerramento da medida e a evolução da
pandemia. “Vivemos um momento desafiador para o setor têxtil e de confecção. As

at i v i d a d e s
caíram muito, mas entramos em um
patamar de menor queda, com
sinais de retomada gradual”, observava Pimentel.
O dirigente esperava então notícias mais positivas em relação à pandemia, para
que as vendas aumentassem ao final
do ano, onde o Natal representa cerca
de dois meses de faturamento setorial, e
houvesse maior utilização da capacidade
industrial instalada. Destacava a importância da extensão do pagamento daquele auxílio, entre outras medidas urgentes
para mitigar os impactos da crise, relacionadas a questões de crédito, pagamento
de energia e impostos, além de reiterar a
relevância das reformas estruturais, como
a tributária e administrativa, e aprovação
de nova Lei do Gás, visando a redução do
custo sistêmico do Brasil.
Para o ciclo 2020/21, embora ainda
persistissem muitas dúvidas, a expectati-

Sílvio Ávila

Crise da pandemia gerou
forte queda na demanda
interna e de 22% na
produção da indústria
têxtil e de confecção
no primeiro
semestre de 2020

va do setor têxtil e de confecção, conforme o presidente da Abit, Fernando Valente Pimentel, era de que ocorresse uma
retomada que possibilitasse crescimento
de 8,1% na produção industrial, 6,8% nas
vendas, 5,2% nas importações e 6,25%
nas exportações. E, diante da grande perda de empregos ocorrida no ano, com estimativa de chegar a até 79 mil trabalhadores, considerava relevante a previsão
de vir a criar novamente 17 mil vagas de
trabalho, se materializadas as projeções
de crescimento.

Setor mostrava sinais de retomada
gradual em agosto e muitos desafios
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Decline in

O ALGODÃO DO BRASIL
NO MUNDO O ANO TODO

COTTON FROM BRAZIL IN THE WORLD ALL YEAR ROUND
Consolidando-se como segundo maior
exportador mundial de pluma de
algodão,o Brasil reforça sua posição
internacional com oferta de produto de
qualidade ao longo de todo ano.
Isso é fruto do esforço do setor
produtivo e exportador do País
para atender sempre melhor
os mercados consumidores.

Sílvio Ávila

Pandemic crisis resulted into a steep drop in domestic
demand and 22% in the production of the textile and
apparel industry in the first half of 2020

Consolidating its position as second
largest global cotton ﬁber exporter,
Brazil reinforces its international stance with a
top-quality product available all year round.
This is the result of the eﬀorts by the cotton
supply chain and by the export sector of the
Country, thus rendering the best services
to all consumer markets.

T

he textile and apparel industry, to which the cotton crop is
destined, is reporting a 22-percent drop in production in the
first half of 2020, compared
to 2019, by virtue of a decline in consumption brought about by the coronavirus pandemic that has spread across the world. The
numbers were released by the Brazilian Apparel and Textile Industry Association (Abit),
equally pointing to a 23.75% drop in industrial imports and 8.44% in exports, and 70.9
thousand jobs were lost. For the entire year,
the entity estimated an accumulated reduction of 19.5% in the industrial activity and
a similar percentage in domestic sales, but
was hoping for a recovery in the next year.
Fernando Valente Pimentel, president
of the Abit, upon presenting the data on August 14, 2020, observed that the emergency

financial aid grants were important in that
they mitigated the impact on the market,
but there were uncertainties regarding their
expiry date and the evolution of the pandemic. “We are going through a challenging moment for the textile and apparel sector. All activities were drastically reduced,
but we have just entered a period with less
severe reductions and encouraging signs of
a gradual recovery”, Pimentel commented.
The president of the association was
then expecting more encouraging news relative to the pandemic, including soaring
end-of-year sales, where Christmas represents approximately two months of sectoral income, thus requiring a more intensive use of the installed industrial capacity.
He also insisted on the importance of extending the financial aid grants for a longer period, among other urgent measures

intended to mitigate the impacts from the
crisis, related to matters of credit, payment
of taxes and energy bills, besides reiterating the relevance of such structural reforms
as taxation and administration, and the approval of the New Gas Law, with an eye on
reducing Brazil’s systemic cost.
For the 2020/21 growing season, though
several doubts still persisted, the expectation of the textile and apparel sector, according to Abit president Fernando Valente
Pimentel, was for the occurrence of a resumption making it possible for the sector
to soar 8.1% in industrial production, 6.8%
in sales, 5.2% in imports and 6.25% in exports. And, in light of the loss of countless
jobs over the year, estimated at 79 thousand, he deemed it very important to create
at least 17 thousand job positions, should
the growth projections materialize.

Sector was hinting at gradual recovery
in August and challenges ahead
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Av. Brigadeiro Faria Lima, 1656 - 8º andar - Cj 8A
CEP 01451-001 | São Paulo, Jd. Paulistano
Tel.: (11) 3039.5599
http://www.aneacotton.com.br/pt-br/

47

profile

Tudo a favor
de uma
boa

safra

O líder Mato Grosso reúne vários
fatores na temporada 2019/20
de algodão para a colheita de
volumes recordes e de alta
qualidade de pluma

D

iversos fatores contribuíram para que a safra
2019/20 de algodão no
Mato Grosso, que lidera
com folga a produção da fibra no Brasil, alcançasse novo recorde
no Estado, e com boa qualidade. “Clima e preços favoráveis, tecnologias
bem implementadas, com produtores
que sabem muito bem como produzir
algodão, isso tudo levou a essa boa safra”, ressalta Paulo Sérgio Aguiar, presidente da Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão (Ampa).
Conforme estimativa do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), em final de agosto de 2020,
com 95% das lavouras colhidas, a produção estadual ultrapassaria a 2 milhões de toneladas de pluma.
Desde logo já houve aumento de
área do ciclo anterior para o atual, que,
segundo o Imea, chegou a 1,28%. Para
tanto, explica o dirigente da Ampa, “o
que aconteceu é que a safra passada
não foi tão boa quanto esta, mas já foi
uma boa safra, e os preços estavam realmente convidativos: valores entre 72

cents de dólar por libra/peso até contratos que foram a 85 cents US$/lp para
exportação. Com isso, o produtor vendeu bem no período, performou bem
os contratos e fixou vários já para a etapa 2019/20, com bons valores. Isso impulsionou a aumentar um pouco mais
a sua área”, observa Aguiar. E contribuiu
também para incrementar a produção.
Nesta, comenta o presidente da
Ampa, foi bem constante o período de
chuvas: não ocorreu sua falta em todo o
decurso da cultura. “Um bom respaldo
de chuvas e adubação deu esse incremento nas lavouras”, afirma. De outro
lado, frisa que o clima seco na colheita
favoreceu a qualidade. “A boa qualidade da fibra que estamos tendo em campo deve-se ao clima favorável no período da colheita, de maio a agosto, em
que não ocorreu chuva expressiva, o
que é muito bom para o algodão, porque a planta faz todo o amadurecimento, toda a abertura das suas maçãs, ajudando com que as fibras fiquem bem
maduras, com menor índice de curtas e
imaturas, além de contribuir para a resistência e a cor”, explana Aguiar.
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E O FUTURO?

Em relação à safra 2020/21, a expectativa
da Ampa é de que haverá “uma pequena
redução do plantio do algodão”. O presidente
Sérgio Aguiar verifica que “alguns produtores
já têm a sua safra 2020/21 bem vendida e estão
mais tranquilos, mas muitos não têm, ou têm
muito pouco vendido da safra. Eles irão fazer
uma reanálise da área plantada e vão reduzir
um pouco. Não vai ser uma redução muito
expressiva, mas ela existirá, devido a questões
de preço e também ligadas ao consumo
mundial, devido à pandemia”, assinala.
O dirigente, na avaliação feita em final de
agosto de 2020, verifica que “os preços estão
deprimidos, há o problema da pandemia, que
diminuiu o consumo interno, e os mercados
internacionais estão diminuindo, retraindo.
Todo relatório do Departamento de Agricultura
dos Estados Unidos (USDA) divulga aumento
de estoques de passagem do algodão em nível
mundial (o mundo já tem mais de 100% da
capacidade de produção em estoque, o que é
muito alto). Eles estavam com otimismo de que
haveria um incremento no consumo mundial,
mas o último relatório já neutralizou os ganhos
do anterior”, acrescenta Aguiar.
Já para a safra 2021/22, o líder do setor
considera que também vai depender muito
de questões internacionais, como “se houver
reduções de áreas de grandes produtores,
a exemplo da China, que, apesar de ser um
grande importador da pluma, também é
um grande produtor”. Cita ainda a grande
produção da Índia, que também exporta
um pouco, uma parte para a China, e os
Estados Unidos, com quem o Brasil disputa a
exportação. Quanto aos norte-americanos,
observa que tiveram redução grande de
plantio nessa safra e dificuldades na condução
das lavouras, mas é um país altamente
subsidiado nesta cultura, o que não ocorre no
Brasil, onde, “se não formos competentes no
que fazemos, perdemos”, alerta.
O dirigente da Ampa ainda expõe
preocupação com o mercado interno, “pois
a cadeia produtiva do algodão, desde o
plantio até a confecção, é uma das que mais
empregam, a segunda maior no País”, diz.

Clima, preços bons e uso adequado de
tecnologias garantem resultados
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The State of Mato Grosso, largest producer of
cotton, encompasses several factors in the
2019/20 growing season that have the potential
to reach a record volume and top-quality fiber

S

everal factors contributed towards the new record and
high-quality cotton crop in the
2019/20 growing season in
Mato Grosso, by far the largest
cotton producer in Brazil. “Climate and remunerative prices, well-implemented technologies, with farmers who know all too
well how to produce cotton, are reasons
that account for this huge crop”, Paulo Sérgio Aguiar, president of the Mato Grosso
State Cotton Farmers’ Association (Ampa),
acknowledges. According to an estimate by
the Mato Grosso Agricultural Economy Institute (Imea), in late August 2020, with 95%
of the fields already harvested, the volume
of the crop was supposed to have already
reached 2 million tons.

Since the beginning there has been an
increase in planted area from the previous
to the subsequent crop, which, according
to Imea sources, reached 1.28%. To this end,
Ampa president explains that “what has
happened is that the previous crop was not
as good as the current one, even though it
was a good crop, and prices were really remunerative: values ranging from 72 U.S.
cents per pound to contracts that fetched
85 U.S. cents per pound at exports. As things
were, farmers made good businesses over
the period, implemented good contracts
and anticipated several profitable contracts
for the 2019/20 growing season. This induced them to slightly increase their planted areas”, Aguiar observes, ultimately resulting into a bigger production volume.

With regard to 2020/21 crop year, Ampa’s expectation is for “a
slight reduction in the area devoted to cotton”. President Sérgio
Aguiar observes that “some farmers have already negotiated
the 2020/21 crop and feel quite at ease, but many have not, or
have negotiated just a small portion of the crop. They are going
to reanalyze the planted area and probably reduce it a little. It will
not be an expressive reduction, but it will happen, due to matters
related to pricing and to global consumption, under the influence
of the Covid-19 pandemic”, he concludes.
In his evaluation in late August 2020, the president observes
that “prices are depressed, there is the problem of the pandemic,
which reduced domestic consumption, international markets
are on the decline. The entire report by the US Department of
Agriculture (USDA) refers to rising ending stocks of cotton at global
level (global stocks outstrip the world’s production capacity by
100%, which is a lot). The cotton producers were optimistic and
expected an increase in global consumption, but the latest report
has already neutralized the profits of the sector”, Aguiar adds.
As to the 2021/22 growing season, the leader of the sector
takes it that the whole matter also depends a lot on international
questions, like “if large-scale cotton farmers reduce their planted
areas, just like what happened in China, a country that besides
being a relevant importer of cotton, is also a big producer”. He
equally cites the huge production in India, a country that also
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crop

Everything in favor
of a good

WHAT ABOUT THE FUTURE?

exports cotton to China and to the United States, with which
Brazil competes in exports. With regard to the North American
producers, the president observes that they greatly reduced
their planted areas in the current season and are enduring
difficulties at field level, but the country strongly subsidizes
this crop, a fact that does not occur in Brazil, where, “if we
are not competent enough in what we do, we will be losers”,
he warns. The director-general of the Ampa also expresses
concern about the domestic market, “in light of the fact that
the cotton supply chain, from planting to textile confection, is the
second largest employer in Brazil”, comments.

As far as production goes, the president
of Ampa comments, the rainy season was
quite normal: there was no shortage of water during the entire cycle of the crop. “Abundant rainfall and proper fertilization account
for the lush cotton fields”, he says. On the other hand, he maintains that the dry spell at
harvest favored quality. “The credit for the
good quality of the fiber we are harvesting
now goes to the favorable climate at harvesting, May through August, when no expressive
rainfall occurred, which was greatly beneficial to cotton, as the plant matures uniformly and entirely, thus enhancing the boll opening process, resulting into very mature fibers,
with a smaller amount of short and immature fibers, besides contributing towards resistance and color”, Aguiar explains.

Climate, good prices and appropriate use
of technologies ensure good results
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Uma boa
base para

liderar
O

algodão chegou para ficar e
liderar no Mato Grosso, que
há muitos anos desponta e
continua apostando na produção da fibra. “Quando veio
e se instalou no cerrado, a cultura foi muito
bem, porque o clima, as condições da terra,
de relevo, de declividade, com áreas muito
planas, que facilitam a produção mecanizada, favoreceram a atividade”, destaca Paulo Sérgio Aguiar, presidente da Associação
Mato-grossense dos Produtores de Algodão
(Ampa), além de mencionar outros aspectos que determinaram este grande destaque do Estado também nesta cultura.
“A questão de o clima ser bem definido,
com chuvas de setembro até o final do mês
de maio, e depois um longo período de estiagem, é o ideal para o algodão”, comenta Aguiar. “Temos as chuvas no período em
que as plantas necessitam para a sua vegetação e desenvolvimento, e depois no amadurecimento temos período seco, que a
pluma precisa para ter um bom desenvolvimento e abertura”, explica. Salienta que
isso “dá uma excelente produtividade e produção bem qualificada e mecanizada”, junto com solos ideais, de bom teor de argila,

onde a planta se adaptou bem.
Ainda em relação ao clima,
menciona que a região não tem
o frio de que o algodão não gosta, e quanto a textura e topografia do
solo, destaca serem ideais para a cultura. Ressalta que “o Mato Grosso conseguiu
implementar a mecanização em 100% das
lavouras, o que facilita muito a produção, diminuindo a utilização de mão de obra precária, para uma mão de obra mais tecnificada, mais qualificada. Isso faz com que
melhorem os salários, melhorem as condições de vida dos trabalhadores, tudo facilitando a lavoura, além de um casamento
ideal com a soja”, assinala.
O presidente da Ampa relata que, “há uns
15 anos, iniciamos o plantio sequencial de
soja precoce e algodão, em sistema de sucessão de culturas. São duas safras cheias! Não
se fala em safrinha, que para nós é um termo
equivocado e até pejorativo, já que temos
batido recordes sucessivos de produtividade no grão e na pluma”, registra. “Mato Grosso é o Estado mais privilegiado nesse sistema
de sucessão e isso inclusive dá um incremento na qualidade, já que nas regiões mais ao
Norte, onde as chuvas se estendem por um

Inor Ag. Assmann

Condições ideais para o algodão,
sistema de sucessão com soja e
empreendedores sustentam
o amplo desenvolvimento
no Mato Grosso

período maior, a
abertura das maçãs
se dá num clima ideal”, aponta Aguiar.
O líder dos produtores ainda lembra a
relação do mercado com expansão do algodão, pois “o produtor analisa e vê se
tem rentabilidade em determinada cultura naquele momento, mas as condições
em Mato Grosso são as ideais”, sublinha.
Inclusive, na sua opinião, “se considerarmos questões agronômicas, de soja, relevo, clima mais estável, em comparação
com outras regiões produtoras, capacidade e liderança dos produtores, reunimos
as melhores condições nacionais”. Reitera
a vantagem do sistema de cultivo soja-algodão, “capaz de enfrentar até um pouco a
nossa grande desvantagem, que é a logística, pela distância aos portos”.

Estado líder na produção tem suas
lavouras planas 100% mecanizadas
54

55

PIONEIROS SEM MEDO

Sílvio Ávila

De forma geral, o presidente da Ampa, Paulo Sérgio Aguiar, ainda busca explicação para a liderança do setor algodoeiro matogrossense na característica dos produtores que vieram ao Estado, “em sua maioria de São Paulo, do Paraná e do Rio Grande do
Sul, onde não tinham mais condições de crescer e vieram fazer um novo Mato Grosso, uma nova era de produção. Como já saíram
de seus estados, deixando parentes, pais, mães e outros, eles não tiveram e não têm medo de desafios, de encarar o novo, assim
que, ao se introduzir o algodão no cerrado, não tiveram nenhum receio de abraçar a cultura, suas exigências de mais tecnologia e
fertilização, e buscar seu desenvolvimento”, observa Aguiar.
Esse empreendedorismo, acentua Aguiar, a falta de medo de encarar desafios e que move a pessoa, de não desistir diante
de determinadas coisas que se propõe a fazer, não tem como não dar certo. “Pode errar numa safra, pode errar em outra, mas
aprende com os erros e sempre melhora. Foi isso que desenvolveu o algodão em Mato Grosso e nos colocou como o primeiro
produtor do País, colocação que dificilmente perderemos, pelas condições que temos aqui”, conclui.

Solid grounds for
the way

leading

Ideal conditions for cotton, in succession to
soybean crops, with entrepreneurs sustaining
the vast development in Mato Grosso

C
FEARLESS PIONEERS

In general, the president of the Ampa, Paulo Sérgio Aguiar, is still seeking an explanation for the leadership of the cotton sector in Mato
Grosso, in light of the general characteristics of the farmers who happened to move to the State, “most of them coming from São Paulo,
Paraná and Rio Grande do Sul, where they were no longer in a position to make further progress and decided to implement a new Mato
Grosso, a new production era. As they left their states, leaving relatives, fathers, mothers and other siblings behind, they were not afraid of
challenges, thus faced a new world and, as soon as cotton was brought to the cerrado region, they showed no fear in adhering to the crop,
its technological and fertilization requirements, doing their best in developing it”, Aguiar observed.
This entrepreneurship, Aguiar emphasizes, the courage to face challenges that take the most of people, never giving up when it comes
to doing things that need to be done, are the right track to success. “Mistakes may happen in one season, or even in the next, but the farmers
learn from their mistakes and things turn out well. This was what developed cotton farming in Mato Grosso and moved the State to the
position as largest cotton producer in the Country, a position that we will never lose, considering the conditions we have here”, he concluded.
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otton has come to stay and lead
the way in Mato Grosso, which
has for years been flourishing
and continued betting on the
production of the fiber. “When
cotton arrived and established itself as a leading crop in the cerrado region, it began to perform well, because climate conditions, type
of soil and relief, declivity, with large flat areas, which make mechanization easier, greatly favored the activity”, says Paulo Sérgio Aguiar, president of the Mato Grosso State Cotton
Farmers’ Association (Ampa), besides mentioning other topics which added to the great
relevance of this crop in the State.
“The question of the well-defined climate,
with rainfall extending from September to late
May, followed by a long dry spell, is ideal for
cotton”, says Aguiar. “Rainfall occurs in the period when the plants need water for their vegetation and development, followed by a dry
spell at maturing time, required for the bolls
to develop and open”, he explains. He stresses that this “results into excellent productivity
and well qualified, mechanized production”,
along with ideal soils, with a good clay content, to which the plants adapt perfectly.
Still with regard to the climate, he mentions that the region does not experience
the cold weather that cotton dislikes, and

as to soil texture and topography, he maintains that they are ideal for the crop. He
stresses that “Mato Grosso has managed
to implement mechanization in hundred
percent of its cotton fields, which complements the production process, thus replacing unskilled labor with more technified and
skilled labor. This impacts favorably on salaries, better working conditions to the benefit of the farm, besides an ideal combination
with soybean crops”, he comments.
The president of Ampa reports that, “15
years ago, we started the sequential planting
of early soybean varieties and cotton, in the
crop succession system. These two are comprehensive crops! We are not talking about
small crops, which are words equivocally used in Brazil or have pejorative connotations, as we have hit successive record highs
in grain and cotton productivity rates”. “Mato
Grosso is the most privileged State in this suc-

cession system, which even adds to the quality of these crops, seeing that further North,
where rainfall extends throughout a longer
period, boll opening takes place in ideal climate conditions”, he explains.
The leader of the farmers also mentions
the relation of the market with the ever-expanding cotton crop, as the “cotton farmer analyzes and tries to figure out if a certain
crop is profitable at a certain moment, but
the conditions in Mato Grosso area ideal”,
he affirms. So much that, in his opinion, “if
we take into consideration agronomic questions, soybean crops, relief, stable climate, in
comparison with other cotton producing regions, capacity and farmers’ leadership, we
bring together the best national conditions”.
He insists on the advantage of the soy-cotton
cultivation system, “even capable of facing to
a certain extent our huge logistic disadvantage, because of the distance to the ports”.

• OS ALTOS NÚMEROS DO ESTADO
• the high numbers of the state
Estatísticas do algodão em pluma no Mato Grosso
Safra
2018/19
2019/2020*
Área (ha)
1.117.703
1.132.055
Produtividade (@/ha)
117,34
118,09
Produção (t)
1.966.995
2.004.286
Fonte: Imea. * Estimativa, agosto de 2020.

Largest cotton producing state with its
hundred percent mechanized flat fields
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Boas

expectativas

Produtores da Bahia, segundo
Estado em produção de algodão
no País, manifestavam otimismo
com a safra 2019/20 durante
o andamento da colheita

S

• A SAFRA BAIANA
• the bahian harvest
Últimos números da Bahia (algodão em caroço)
Ano
Área (ha)
Produtividade (@/ha)
Produção (t)
2018/2019
331.028,0
300,3
1.491.115,6
2019/2020*
313.566,0
+ de 300
1.500.000,0
Fonte: Abapa, 11/08/2020. * Previsão.
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egundo maior produtor da fibra
no Brasil, a Bahia deverá manter a produção em nível alto na
safra 2019/20. De acordo com as
previsões feitas pela Associação
Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa)
no início de agosto, em pleno andamento
da colheita, que iria prosseguir até o mês
de setembro, a expectativa era de que fosse
mantido o patamar de 1,5 milhão de toneladas, mesmo com redução de 5% na área. As
máquinas colheitadeiras estavam entrando
em campo nas áreas algodoeiras dos municípios de Correntina, Formosa do Rio Preto
e São Desidério e a estimativa era de que a
produtividade alcançasse 300 arrobas por
hectare em 313.566 mil hectares plantados.
Conforme Júlio César Busato, presidente da Abapa, o início do plantio foi difícil em dezembro, por causa do baixo nível
das chuvas, depois excesso em abril, mas
os produtores tiveram a alegria de verem
a chuva chegar em maio. Assim, “mesmo
sem muita regularidade do clima nesta safra, em termos de produtividade, deveremos manter o patamar de 300 arrobas por
hectare, o dobro que o produtor dos Estados Unidos consegue colher”, afirma Busato. E acrescenta: “Isto demonstra que o
produtor baiano tem feito o dever de casa
e utilizado todo o pacote tecnológico à sua
disposição em sementes, adubos e defensivos para a prevenção e o combate a pragas, garantindo para o mercado melhor
produtividade e qualidade da pluma”.

Uma das ações que novamente se destacou foi o modelar Programa Fitossanitário da Abapa com
a campanha “Não ao Bicudo”, envolvendo mobilização constante nos núcleos regionais. Desta forma, “apesar dos índices de bicudo alarmantes no início da
safra, foi importante o trabalho de monitoramento e de alerta para que os produtores pudessem atuar e virar o jogo,
garantindo melhor produtividade, qualidade e rentabilidade da fibra baiana”, segundo Celito Breda, consultor agronômico e diretor da Abapa. Lembrou que, no
decorrer da colheita, as atenções se voltaram ao transporte do produto, evitando perdas e proliferação de plantas voluntárias (tigueras) e da praga.
Já quanto à pandemia que se verificou
neste ano, ainda o presidente da Abapa, Júlio Busato, observou que não vem interferindo na produção, porém na comercialização e no preço. “Temos um isolamento
natural no campo e todas as medidas sanitárias para impedir a circulação do vírus
vêm sendo tomadas desde cedo”, afirmou.
“Em relação ao mercado, os preços das
commodities caíram muito, mas temos totais condições de infraestrutura e logística
já estabelecidas para a recuperação a médio prazo do nosso negócio. Cerca de 70%
do algodão colhido nesta safra já está vendido, o que garante maior tranquilidade ao
produtor para comercializar o restante da
produção na melhor hora”.

RECUO E
INVESTIMENTO

Para a safra 2020/21, a perspectiva
era de redução média de 20% na
área plantada de algodão na Bahia,
mas havia entendimento de que
isso asseguraria depois novos
investimentos do produtores do
Oeste baiano na cultura, onde a Bahia
contribui com 25% da safra nacional
e é considerada a área agrícola com
maior produtividade em algodão
não irrigado no mundo. Segundo o
presidente da Abapa, Júlio Busato,
além das condições de clima e solo
propícias, os produtores da região vêm
formando ao longo de 20 anos uma
infraestrutura no campo, incluindo
indústrias de beneficiamento com
pessoal capacitado, e um mercado
consumidor já conquistado. “Assim
como outros setores da economia,
quando passar a crise da pandemia,
temos esperança de trabalhar para
retomar investimentos e obter mais
rentabilidade futura, recuperando as
atuais perdas”, disse Busato.

Usando todo o pacote tecnológico,
lavouras baianas têm bons resultados
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Promising

Cotton farmers in Bahia, State
that ranks second in production
in the Country, expressed optimism
regarding the 2019/20 growing
season at harvest time

S

econd largest producer of the
fiber in Brazil, Bahia is expected to keep its production at a
high level in the 2019/20 growing season. According to the
projections released by the Bahia Association of Cotton Producers (Abapa), in early August, with harvest in full swing, scheduled to go on until the month of September,
the expectation was for another 1.5 million
ton crop, in spite of the 5-percent reduction
in planted area. The harvesters were starting their job in the cotton producing municipalities of Correntina, Formosa do Rio Preto
and São Desidério, with productivity estimated at 300 arrobas per hectare in a total of
313,566 hectares dedicated to the crop.
According to Abapa president Júlio César
Busato, initial plantings in December experienced problems stemming from low levels of precipitation, followed by excessive
rainfall in April, but in May the farmers happily witnessed precipitation levels getting
back to normal. Therefore, “in spite of the
erratic weather events during the season,
in terms of productivity we should keep the
level of 300 arrobas per hectare, twice as
much as the amount produced in the USA”,
Busato comments. And he adds: “This attests to the fact that the cotton farmers in
Bahia did their homework and used the

entire technological package at their disposal, including seeds, fertilizers and pesticides for preventing and fighting pests,
delivering to the market good quality fiber
coming from highly productive fields.”.
One of the initiatives of note was Abapa’s
Phytosanitary Program “No to the Boll Weevil”, definitely involving most regional nuclei. Due to this, “despite the alarming weevil infestations at the beginning of the season,
monitoring and warnings played a relevant
role in that they made it possible for the farmers to act and turn the game around, with
consequent higher productivity levels, quality and profitability derived from the fiber produced in Bahia”, according to Celito Breda,
Abapa agronomic consultant and director. He
recalled that, while harvest was in full swing,
particular care was devoted to the transportation of the crop, thus avoiding losses and
the proliferation of volunteer plants (tigueras,
in Portuguese) and pests.
With regard to the coronavirus outbreak
this year, Abapa president Júlio Busato observed that the pandemic has not been interfering with production, but commercialization and prices are affected by the scourge.
The rural setting is naturally isolated and all
the necessary measures to prevent the virus
from spreading have been implemented”, he
said. “As far as the market goes, commodity

SETBACK AND
INVESTMENT

For the 2020/21 growing season,
the perspective was for an average
reduction of 20% in area devoted
to cotton in Bahia, but there was an
understanding that this would attract
new investments by the producers in
Western Bahia, a region that contributes
with 25% of the national crop and is
considered to be the agricultural area
with the highest productivity rates
of non irrigated cotton fields in the
world. According to Abapa president,
Júlio Busato, besides the favorable
weather conditions and appropriate
soil, the producers of the region have
for 20 years been implementing a field
infrastructure, including processing
industries operated by highly qualified
personnel, along with a firm consumer
market. “Therefore, just like the other
sectors of the economy, once the
pandemic has passed, we hope that we
will be able to resume our investments
and achieve higher profitability in the
future, recovering the present losses”,
Busato declared.
prices plummeted, but our previously implemented infrastructure and logistic conditions
make it possible for us to recover our business in the medium run. Approximately 70%
of the cotton harvested in the current season has already been negotiated, leaving the
farmers perfectly at ease for the best moment
to sell the remainder of their crop”.

Making full use of the entire technological
package, farms in Bahia yield good results
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Produzindo
como em

sonho

Safra goiana da fibra transcorre
bem e permite atingir produto
de alta qualidade, conforme
observado na colheita de mais
de dois terços do total

A

o colher perto de 74% da área
cultivada na safra 2019/20, o terceiro Estado em produção de algodão no País, Goiás, apresentava bom rendimento físico e
“qualidade excepcional”, conforme as observações de Carlos Alberto Moresco, presidente da Associação Goiana dos Produtores de
Algodão (Agopa), em agosto de 2020. Verificando bom incremento na segunda safra no
Estado, destacava que os resultados estavam
correspondendo às expectativas e que, apesar de situações anômalas no mercado, esperava ainda fechar bem o ano.
De acordo com a equipe do Projeto de
Controle do Bicudo em Goiás, coordenada pelo Fundo de Incentivo à Cultura do Algodão no Estado (Fialgo), a colheita estava
mais adiantada na chamada Região 2, com
os municípios de Chapadão do Céu, Mineiros, Jataí, Perolândia e Portelândia, onde já
atingia 90% do total. Na três, que reúne Cristalina, Goiatuba, Luziânia, Morrinhos, Palmeira de Goiás, Piracanjuba e São João da
Aliança, o índice chegava a 76%, e na um,
composta por Caiapônia, Montividiu, Rio
Verde, Paraúna e Turvelândia, 48%. A equipe orienta sobre medidas na colheita e pós-

-colheita que inibem a presença do inseto.
O clima, em geral, auxiliou na produção da safra, segundo a avaliação do presidente da Agopa, Carlos Alberto Moresco.
Choveu mais do que nos últimos anos, não
ocorrendo os veranicos que antes eram registrados com frequência, comentou o dirigente. Mencionou que houve alguma perda
com excesso de umidade ocorrido no início
do mês de abril, mas, de modo geral, o resultado está sendo bom em rendimento físico, que vinha apresentando média próxima
a 290 arrobas por hectare.
Em relação à qualidade, o presidente da
associação do setor destacou a sua excelência, que, segundo ele, decorre de fatores
como clima, manejo e genética. Relatou que
contribui de forma decisiva a oferta grande
de materiais genéticos estáveis, a partir da
migração dos tradicionais para os transgênicos, hoje já bem incorporados pelos produtores e que assim lhes possibilita obter seu
alto potencial produtivo, com elevado rendimento e padrão de fibra. Para tanto, destaca, “os trabalhos com pesquisa e orientação a campo subsidiam os produtores, que,
assim, conseguem aliar a produtividade à
qualidade, como é o seu sonho”.

MUDANÇAS COM
PANDEMIA

Quanto à interferência da
pandemia de Covid-19, o presidente da
Agopa, Carlos Alberto Moresco, afirma
que a lavoura não parou. “O que
mudou foram os procedimentos, que
incluíram todos os cuidados exigidos
no plano sanitário, em todas as etapas
da produção, colheita e transporte,
assim que os poucos casos verificados
foram devidamente atendidos e não
se registrou nenhum óbito”, frisa.
Já sobre o mercado, observou que
teve impacto em especial no âmbito
interno, como também externo, mas
já se verificava retomada no exterior,
onde bom produto e câmbio favorável
davam condições para fechar ainda
um bom ano.
Para próxima etapa produtiva,
diante da situação verificada no
mercado da atual, a previsão da Agopa
é de que haverá diminuição da área
cultivada. Esta retração, em fase inicial
de projeções, atingia índices maiores,
conforme Moresco; porém, com a
colheita de uma boa safra em 2020 e
a realização de negócios favoráveis, a
previsão foi modificada e, em meados
de agosto, a redução projetada ficava
na faixa entre 15% a 20%.

Clima, manejo e genética favorecem
a produção de algodão em Goiás
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Cotton crop in Goiás is performing well and
suggests fiber of high quality, as observed in the
harvest of more than two thirds of the total

As to the interference of the Covid-19 pandemic, Agopa president Carlos
Alberto Moresco says that work has not come to a standstill on the fields. “There
was a change in the procedures, which included all the levels of health care,
throughout the production stages, harvest and transport, as soon as the few
coronavirus cases were detected and duly treated, and no death was recorded”, he
stressed. On the other hand, as far as the market goes, he observed that it had a great
impact on the domestic scenario, as well as on the foreign market, but the latter was
already signaling a resumption process, where good products and favorable exchange
rate provided all the conditions for another good year to come to a close.
For the coming productive stage, in light of the present market situation, Agopa
anticipates a reduction in the planted area. This drop in area, now at its initial projection
stage, reached higher rates, according to Moresco, however, with the harvest of a good
crop in 2020 and good businesses, for forecast was changed and, in mid-August, the
reduction was projected to range from 15% to 20%.

• A COLHEITA GOIANA • the goiás harvest
Comparação dos últimos dois ciclos produtivos
de algodão em caroço no Estado de Goiás
2018/19
Área (mil ha)
42,4
Produtividade (kg/ha)
4.100
Produção (mil t)
173,8
Fonte: Conab, agosto de 2020.

A

fter harvesting nearly 74% of the area devoted to cotton
in 2019/20 crop year, the State that ranks third in the nation in cotton production, Goiás showed a good physical
performance and “exceptional quality”, according to observations by Carlos Alberto Moresco, president of the
Goiás State Association of Cotton Producers (Agopa), on August 14,
2020. Upon attesting to the good yield in the State’s second crop, Moresco stressed that the results corresponded to the expectations and
that, despite some anomalous situations in the market, he still hoped
to finish the year in a favorable state of affairs.
According to the team of the Boll Weevil Control Project in Goiás,
coordinated by the Cotton Crop Incentive Fund (Fialgo), harvest was
at a more advanced stage in the so-called Region 2, comprising the
municipalities of Chapadão do Céu, Mineiros, Jataí, Perolândia
and Portelândia, where it had already reached 90% of the total. In
the three regions, comprising the municipalities of Cristalina, Goiatuba, Luziânia, Morrinhos, Palmeira de Goiás, Piracanjuba and São
João da Aliança, 76% had been harvested, and in Region 1, comprising Caiapônia, Montividiu, Rio Verde, Paraúna and Turvelân-
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2019/20*
38,5
4.290
165,2

%
-9,2
4,6
-4,9
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Producing
as if in a

CHANGES FROM THE COVID-19
PANDEMIC

Climate,
management
and genetics
favor the
production
of cotton in
Goiás

dia, 48%. The team advises on special care to be taken at harvest
and post-harvest to inhibit the presence of the insect.
In general, weather conditions were favorable, according to an
evaluation by Agopa president Carlos Alberto Moresco. Rainfalls were
heavier compared to the previous years, the quite usual Indian Summers did not occur, the official commented. He referred to some losses that occurred due to excessive humidity levels in early April, but, in
general, as far as the physical performance goes, close to 290 arrobas
per hectare, the results are good.
With regard to quality, the president of the sector’s association
insisted on its excellence, which, in his words, stems from such factors as weather conditions, management and genetics. In his opinion, great contribution comes decisively from stable genetic varieties, as there has been a migration from traditional to transgenic
varieties, now perfectly incorporated by the farmers, resulting into
a high productive potential, high yields and top quality fiber. To this
end, he stresses, “research works and on-farm advice lend support
to the farmers, who, as a result, manage to keep productivity in line
with quality, making their dream come true”.
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Colheita antecipada e

qualificada
E

xcesso de chuvas no mês de fevereiro e sua falta em março e abril
nas regiões Norte e Nordeste do
Mato Grosso do Sul, que respondem por mais de 90% da produção de algodão do Estado, fizeram com que
a colheita da pluma acontecesse mais cedo
na safra 2019/20, já no final do mês de maio,
em especial nas áreas com solos mais arenosos. E assim os trabalhos iriam finalizar
mais cedo, possivelmente em final de meados de agosto, pois na virada do mês anterior já chegavam próximo a 80% do total,
conforme verificava Adão Hoffmann, diretor
executivo da Associação Sul-mato-grossense de Algodão (Ampasul).
Com esta situação climática, segundo
Hoffmann, a produtividade variou bastante
no Estado, que sempre se destaca no quesito, oscilando desde 250 arrobas por hectare a 400 arrobas por hectare. Até 28 de julho, a média apurada pela Ampasul era de
304 arrobas/hectare, enquanto no total da
safra passada foram alcançadas 309 @/ha.
Essa era também a meta para a atual temporada, mas já se configurava que não havia como chegar lá, devendo ficar um pouco abaixo, próximo à faixa atingida até

aquele momento.
Ainda assim, comenta o diretor da Ampasul, trata-se de uma boa
produtividade, embora, se forem considerados os altos custos
presentes na safra e os
preços declinantes no período da pandemia, com a
demanda afetada, precisaria atingir patamar um pouco
maior. De qualquer forma, observava que 83% da safra já estava vendida e apenas 20% dessa venda aconteceu no período da safra, antecipando-se
cerca de 60% da comercialização. Essas
operações, ainda conforme constatou o dirigente, aconteceram com valores maiores,
que, por sua vez, estão sendo honrados pelos compradores, diante também da boa
qualidade obtida na fibra, contribuindo
para tanto a colheita realizada sem chuva.
Em relação à temporada 2020/21 do algodão do Mato Grosso do Sul, Walter Schlatter, presidente da Ampasul, observava já um
índice de 50,6% da produção vendida, configurando índice mais elevado na compa-
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Mato Grosso do Sul está
concluindo a safra mais cedo em
função de eventos climáticos
que afetaram a produtividade,
mas garantiram a qualidade

ração com a área e a produção menores esperados para o ciclo. Conforme Schlatter, as
perspectivas existentes na virada de julho
para agosto indicavam que haveria redução
de área na ordem de 15% a 20% para a próxima safra, em razão do cenário de preços,
que estavam mais altos na soja e no milho
e, assim, fizeram com que alguns produtores não plantassem e outros diminuíssem
o cultivo, substituindo áreas de algodão
por grãos.

Algodão sul-mato-grossense começou
a ser colhido já no mês de maio
66

67

Anticipated and
harvest

qualified

Mato Grosso do Sul is concluding the harvest of the
cotton crop earlier by virtue of the climate events
that affected productivity, but ensured quality

E

adversely affected, the performance is not
entirely satisfactory. Anyway, he observed
that 80% of the crop had already been negotiated, and only 20% of these sales took
place during the season, therefore, commercialization was anticipated by about
60%. These operations, in line with what
was ascertained by the director, fetched better values, which, in turn, are being honored
by the buyers, where the good quality of the
fiber has also a say, with contribution coming from harvest in dry weather.
With regard to the 2020/21 cotton season

in Mato Grosso do Sul, Walter Schlatter, Ampasul president, observed that 50.6% of the crop
had already been sold, configuring a higher
percentage in comparison with the small area
and production expected for the cycle. According to Schlatter the existing perspectives from
the turn of July to August pointed to a reduction of 15% to 16% for the next crop year, in
light of the pricing scenario, as soybean and
corn were fetching better prices, resulting into
some farmers deciding to stop growing cotton,
while others diminished their planted areas,
replacing cotton areas with food crops.
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xcessive rainfall in February and
dry spell in March and April in
the North and Northeast regions
of Mato Grosso do Sul, which account for more than 90% of the
cotton crop in the State, were responsible
for the anticipated harvest of the cotton in
the 2019/20 crop year, as early as late May,
especially in areas with sandy soils. Therefore, all works relative to harvest will come
to a close earlier, possibly in the second half
of August, as 80% of the cotton had already
been picked at the turn of the past month,
according to Adão Hoffmann, executive director of the Mato Grosso do Sul State Cotton Association (Ampasul).
Under such weather conditions, according to Hoffmann, productivity varied a lot
throughout the State, which has always
been noteworthy on that score, oscillating
from 250 arrobas per hectare to 400 arrobas
per hectare. Until July 28, the average ascertained by Ampasul remained at 304 arrobas per hectare, while the total in the previous season reached 309 @/ha. This was also
the target for the present season, but it had
become clear that it was not attainable, remaining somewhat below, close to the level
achieved up to that moment.
Even so, the director of Ampasul comments, it is viewed as good productivity, although, if the high costs in this season are
taken into consideration and the declining
prices in the pandemic period, with demand

• O QUADRO NO ESTADO • the picture in the state
Números recentes do algodão (em caroço) no Mato Grosso do Sul
Safra
Área (ha)
Produtividade (@/ha)
Produção (t)
2018/19
37.825
309,8
175.772
2019/20*
31.650
304,0
144.324
Fonte: Ampasul. * Estimativas até 29/07/2020 (78% da área colhida).

Cotton harvest in
Mato Grosso do Sul started in May
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Atividade

consolidada
C

om cerca de 50% da safra
2019/20 colhida até a primeira semana de agosto, a produtividade do algodão em Minas
Gerais estava se apresentando
dentro do projetado pela Associação Mineira dos Produtores de Algodão (Amipa), mostrando resultado na ordem de 295 arrobas
por hectare (algodão em caroço), um pouco
superior à da temporada passada. “É uma
produtividade considerada de bom nível,
dentro da realidade da produção, que é bastante diversificada, com áreas de alta, média e baixa tecnologia”, observa Lício Pena,
diretor executivo da entidade.
O algodão de Minas é cultivado de modo
especial no Noroeste, no Norte e no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, incluindo agricultura empresarial de cerrado e ainda familiar
no semiárido nortista. O clima, conforme o
dirigente, auxiliou bastante neste ciclo, havendo apenas algumas situações de frio
que afetaram a maturação das maçãs do algodão, porém sem repercussão significativa na safra como um todo. Assim também a
qualidade da fibra colhida, considerando o
produto recebido no laboratório até aquele
momento, estava dentro dos padrões, tendo colaborado ainda para tanto o clima seco
durante a colheita, observou Lício.

A produção esperada no
Estado para 2020 é de 65 mil
toneladas de pluma, segundo a Amipa. Do total, 50% serão destinados à exportação
e a outra metade para o consumo interno em nível estadual. A absorção doméstica da fibra, relata o diretor Lício Pena,
foi conveniada com as 40 indústrias locais por meio do Programa
Mineiro de Incentivo à Cultura do Algodão (Proalminas). Para este ano, havia sido
previsto volume maior destinado a esta finalidade; porém, com os problemas na demanda
ocorridos em razão da pandemia de Covid-19,
este número foi reduzido.
A área plantada com a cultura neste ano
ficou em 37 mil hectares, contra 42.700 hectares cultivados na safra passada. A diminuição, explica o dirigente da Amipa, representou um ajuste normal diante do crescimento
vertiginoso acontecido na temporada anterior. Já para a próxima etapa produtiva, considera que haverá nova redução devido às
questões de consumo relacionadas à epidemia e aos excelentes preços e à liquidez
da soja, para a qual haverá migrações. Neste
sentido, deverá seguir uma tendência verificada em nível mais amplo no País.
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Com ajuste na área cultivada no
ciclo 2019/20, Minas Gerais deverá
manter bons resultados físicos
e qualitativos na temporada,
com a ajuda do clima

De qualquer modo, para um período
mais longo, Pena avalia que haverá maior
estabilização da atividade algodoeira no Estado. Ele justifica que ocorreu crescimento
significativo no número de algodoeiras na
última safra, passando de seis para 15 unidades, havendo assim uma ampliação da
infraestrutura de beneficiamento e de colheita. Com isso, arremata o diretor da Amipa, a perspectiva é de que a área produtora
da cotonicultura estadual deverá se consolidar na faixa entre 35 a 50 mil hectares, sem
a ocorrência das quedas mais bruscas que
aconteciam no passado.

Estado tinha estimativa de colher
65 mil toneladas de pluma nesta safra
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Consolidated
activity
With a few minor adjustments to the planted
area in 2019/20 crop year, Minas Gerais should
achieve good physical and qualitative results in
the season, with a little help from the climate

W

ith about 50% of the
2019/20 cotton crop
harvested until the first
week in August, productivity in Minas Gerais remained within initial projections by the
Minas Gerais State Cotton Farmers Association (Amipa), resulting in about 295 arrobas
per hectare (seed cotton), slightly higher
than in the previous season. “It is productivity of a good level, within the reality of
the growing process, which is rather diversified, with areas that use high, low and
medium technology”, the executive director of the entity, Lício Pena, observes.
Cotton in Minas Gerais is mainly cultivated in the Northeast, North and Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, including commercial farming in cerrado regions and
family farming in the northern semiarid.
The climate, in the words of the chief executive, was a good help during the current season, with only some cold spells
that negatively affected boll maturation,
but without any significant impact on the
crop as a whole. Therefore, the quality of
the fiber, considering the cotton delivered
to the laboratory up to that moment, was
within normal patterns, while collaboration to this end came from the dry climate
during harvest time, Lício observed.
The volume expected by the State for
2020 reaches 65 thousand tons of lint, according to Amipa sources. Of this total,
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50% will be destined for export and the
other half for domestic consumption at
state level. Domestic absorption of the fiber, Lício Pena reports, was negotiated
with the 40 local industries through the
Minas Gerais Crop Incentive Program (Proalminas). For this year, a bigger volume
had been predicted destined for this target; however, with the demand problems
stemming from the Covid-19 pandemic,
this number was reduced.
The area dedicated to the crop this
year remained at 37 thousand hectares,
against 42,700 hectares cultivated in the
previous season. The reduction, Amipa
president explains, represented a normal adjustment in light of the staggering growth in the previous season. As to
the coming productive season, he takes
it that there will be another reduction due

to consumption questions related to the
pandemic, excellent prices and soybean
market liquidity, thus attracting farmers
from other crops. This context will pave
the way for a trend ascertained at a wider
level across the Country.
Anyway, for a longer period, Pena
maintains that the cotton farming activity in the State will get more stable. He
justifies his statement pointing to the
significant growth in the number of cotton gins in the previous season, jumping from 6 to 15 units, thus expanding
the processing and harvest infrastructure. As things are, the Amipa director
concludes, the perspective for the cotton producing area in the State should
consolidate at about 35 to 50 thousand
hectares, without any steep reductions
that used to happen in the past.

• ESTATÍSTICAS MINEIRAS • minas gerais statistics
Os dados mais recentes do algodão de Minas Gerais
Safra		
2018/19
Área (ha)		 42.700
Produtividade (@/ha)**		 290
Produção de pluma (t)		 74.000

2019/20*
37.000
295
65.000

Fonte: Amipa. * Estimativa em 07/08/2020. ** Algodão em caroço.

State had estimated to
harvest 65 thousand tons of
lint in the current season
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Recorde
de pluma

sustentável
Setor cotonicultor brasileiro
estima que 2,24 milhões de
toneladas de pluma serão
certificadas como responsável
no ciclo 2019/20, com alta de 8%

O

Brasil ainda não havia beneficiado toda a pluma de algodão da safra 2019/20 e já previa
mais um recorde de sustentabilidade. O programa Algodão
Brasileiro Responsável (ABR) havia certificado
1,25 milhão de hectares de lavouras situadas
em oito estados produtores, com o volume estimado em 2,24 milhões de toneladas. Caso se
confirme, essa produção vai representar alta
de 8% em relação à safra anterior. O esperado era colher o total de três milhões de toneladas de pluma no período 2019/20.
O ABR é iniciativa da Associação Brasileira
dos Produtores de Algodão (Abrapa) e das associadas, em conjunto com a ONG Better Cotton Initiative (BCI). A expectativa da associação
era que o resultado de pluma certificada poderia ser superior ao volume previsto, de 2,24
milhões de toneladas. A concretização da estimativa vai significar que 77% de toda a produção brasileira de algodão será certificada
com os melhores padrões sociais, ambientais
e econômicos, preconizados pelos programas
ABR e BCI. Os dados consolidados estarão disponíveis a partir de dezembro de 2020.
Em julho de 2020, a BCI, referência mundial em licenciamento de pluma sustentável,

divulgou os dados do ano-safra 2018/19. O
Brasil continuou como o maior fornecedor de
algodão sustentável do mundo. Inclusive, aumentou a participação para 36% de toda a pluma chancelada pela ONG ao redor do planeta
no ciclo. O Paquistão ficou em segundo lugar,
com 16,1% do volume mundial, e em terceiro
a China, com 15,9%. Os Estados Unidos, principal concorrente das exportações brasileiras,
são o sexto, com um pouco além de 300 mil toneladas de pluma licenciada BCI, igual a 5,5%
do total licenciado pela organização.
Altamente usuária de tecnologias modernas em todas as fases, portanto com menor
impacto ambiental no processo produtivo, a
cotonicultura nacional tem outra vantagem
que a coloca no topo da produção sustentável. Apenas 8% da área plantada com o algodoeiro depende de irrigação. “Portanto, 92%
da lavoura recebe apenas água da chuva durante todo o ciclo. Além disso, somos campeões mundiais de produtividade sem irrigação,
com a média de 1.795 kg/ha. Isso faz do nosso
algodão não apenas o mais sustentável, como
também o mais competitivo”, explica o presidente da Abrapa, Milton Garbugio. Em relação aos EUA, a produtividade média sem irrigação supera em 94% a dos americanos.
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pesquisa

NORMAS COMUNS

O programa ABR e a BCI atuam
no Brasil em benchmark desde 2013,
quando Abrapa e a organização uniram
os protocolos das duas iniciativas.
A certificação brasileira, baseada
nas leis ambiental e trabalhista do
País, traz 178 itens dos principais
requisitos da legislação nacional e
internacional. Esses itens são divididos
em oito critérios: contrato de trabalho;
proibição do trabalho infantil;
proibição de trabalho escravo ou em
condições degradantes ou indignas;
liberdade de associação sindical;
proibição de discriminação de pessoas;
segurança; saúde ocupacional e meio
ambiente do trabalho; desempenho
ambiental e boas práticas agrícolas.
Para receber a chancela da BCI, o
produtor de algodão precisa cumprir
25 itens, já contemplados no ABR.
“Apesar da diferença na exigência
dos programas, a BCI é sinônimo de
algodão sustentável no mundo, e ser
campeão mundial no fornecimento
de fibra sustentável tem um grande
peso para nós”, destaca o presidente
da Abrapa, Milton Garbugio.
Ainda observa que o conselho de
administração da BCI é formado
por algumas das principais marcas
varejistas internacionais, como Nike,
Adidas, Levis, Ralph Lauren e H&M,
entre outras.

País é o maior fornecedor mundial
De algodão com o selo ABR/BCI
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sustainable
cotton lint

Record

Brazilian cotton sector
estimates that 2.24 million tons
of cotton lint will be certified
as responsible in the 2019/20
growing season, up 8%

B

razil had not yet processed all
its cotton lint harvested in the
2019/20 growing season and
was already foreseeing one
more sustainability record. The
Brazilian Responsible Coffee (BRC) program
had certified 1.25 million hectares of fields
located in eight coffee producing states,
with the volume of lint estimated at 2.24
million tons. Should it confirm, this volume
is going to represent an increase of 8% from
the previous season. The volume of lint to
be harvested in 2019/20 crop year had been
expected to amount to 3 million tons.
The BRC is an initiative of Brazilian Association of Cotton Producers (Abrapa) and its associate companies, in conjunction with the Swiss
NGO Better Cotton Initiative (BCI). The expectation of the association was that the result of certified lint could outstrip the volume of 2.24 million tons. The materialization of this calculation
is going to mean that 77% of the entire Brazilian
cotton crop will be certified to the best social,
environmental and economic patterns, advocated by the BRC and BCI programs. All consolidated data will be available as of December 2020.
In July 2020, the Better Cotton Initiative
(BCI), global reference in licensing sustainable
lint, published 2018/19 crop year data. Brazil

continued as largest supplier of sustainable cotton in the world. The Country even increased
its participation to 36% of the entire volume of
lint endorsed by the NGO all over the planet in
the season in question. Pakistan ranked second, with 16.1% of the global volume, followed
by China, with 15.9%. The United States, the
biggest competitor to Brazilian cotton exports,
ranks sixth, with slightly over 300 thousand tons
of BCI licensed lint, corresponding to 5.5% of
the total volume licensed by the organ.
Real and effective user of modern technologies in all stages of the crop, therefore
with only a minor impact on the productive
process, our domestic cotton farming business
has another advantage that raises it to the top
position in sustainable production. Only 8% of
the area dedicated to cotton depends on irrigation in the Country. “Therefore, 92% of the
fields rely on rainfall for water during the entire cycle. Furthermore, we are global leaders
in productivity without irrigation, with an average of 1,795 kilograms per hectare. This turns
our cotton not only into the most sustainable
but into the most competitive”, Abrapa president Milton Garbugio comments. Still with regard to the United States, average productivity
without irrigation in Brazil outstrips the average in that country by 94%.

COMMON
STANDARDS

Programs BRC and BCI have
been operating in the benchmarking
system in Brazil since 2013, when
Abrapa and the organization united
the protocols of the two initiatives.
The Brazilian certification, based on
the Country’s environmental and
labor laws, features 178 items of the
main requisites of the national and
international legislation. These items
are split into eight criteria: labor
contract; ban on child labor; ban
on slave labor or under degrading
and unworthy conditions; freedom
of union association; prohibition of
discrimination; safety: occupational
health and work environment:
environmental performance and best
agricultural practices.
To be endorsed by the BCI,
cotton farmers must comply with 25
items, already encompassed by the
BRC. “Despite the difference in the
requirements of the programs, BCI is
synonymous with sustainable cotton
in the world, and being the leading
global supplier of sustainable fiber
means a lot for us”, the president
of Embrapa, Milton Garbugio,
stresses. He also recalls that BCI’s
administrative council comprises
some of the main international
brands, like Nike, Adidas, Levis, Ralph
Lauren and H&M, among others.

Country is the largest global supplier
of cotton with the BRC/BCI seal
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com a
sustentabilidade
Setor cotonicultor passou de
importador para a posição de
segundo maior fornecedor
mundial de pluma de algodão
em apenas duas décadas

A

produção brasileira de pluma
de algodão saltou de 700 mil
toneladas no ciclo 1999/2000
para quase três milhões de toneladas no período 2019/20. O
Brasil também deixou a condição de grande
importador para se tornar o segundo maior
fornecedor de pluma do mundo. Neste espaço de tempo, além dos resultados em unidades de peso, a trajetória de sucesso da cotonicultura nacional também resulta de um
importante marco no calendário, a criação
da Associação Brasileira dos Produtores de
Algodão (Abrapa), em 7 de abril de 1999.
A entidade já nasceu sob o signo do
desenvolvimento, tendo por estratégia a
sustentabilidade da atividade. “Ao surgir,
como a materialização da união dos cotonicultores do Brasil, a Abrapa deixava
para trás uma história secular de fracassos, sucessos temporários e recomeços
da cultura como atividade econômica,
para inaugurar uma nova página na história, cravando decisivamente o nome do
País no mapa mundial do algodão”, destaca o presidente da Abrapa, Milton Garbugio.
Ele explica que a sustentabilidade – para
ser comprovada e reconhecida pelo mercado, dentro e fora do país – requer trabalho

e investimento para cumprir protocolos. É
preciso adequar estruturas e processos e,
na maioria das vezes, mudar culturas empresariais. A decisão de aderir aos programas da Abrapa e da Better Cotton Initiative
(BCI), portanto, não se restringe aos donos
dos empreendimentos agrícolas, mas a todos os envolvidos nas fazendas. “Quando
esse pacto com a sustentabilidade acontece, os benefícios se estendem para muitas
pessoas, e para além do algodão”, ressalta.
A cotonicultura, da forma como é empreendida no País nas últimas décadas,
integra uma matriz produtiva variada.
Não existe monocultura: quem planta algodão no Centro-Oeste brasileiro também
produz soja, e, muito provavelmente, milho, milheto, sorgo e outros, em sistema
de rotação. As boas práticas agrícolas, gerenciais, sociais e ambientais repercutem,
portanto, em todo o negócio da fazenda.
“Tamanho desafio não poderia ser baseado em modismos ou tendências, e, sim,
na consciência de que somente o pensar e
agir sustentáveis podem garantir uma cotonicultura próspera”, esclarece Garbugio.
Além disso, os recursos para empreender
estarão também disponíveis para as gerações de hoje e de amanhã.
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Pacto

GANHOS
EM ESCALA

A pluma certificada pelo Programa
Algodão Brasileiro Responsável (ABR)
é a garantia do cumprimento de
100% da legislação social e ambiental
brasileira, e vem servindo de referência
para outras cadeias produtivas. “Ao
adotar práticas melhores, sejam
ambientais, sociais ou econômicas, o
produtor tem ganhos operacionais e,
em alguns casos, até mercadológicos,
pois sustentabilidade é um atributo
cada vez mais requerido”, destaca
o presidente da Abrapa, Milton
Garbugio. O ABR é uma iniciativa
da Abrapa e de suas associadas, em
conjunto com a ONG suíça Better
Cotton Initiative (BCI).
Conforme ele, os programas ABR/
BCI contribuem para a obtenção de
maiores índices de produtividade.
As fazendas certificadas têm em
média 7% a mais de rendimento
no comparativo com fazendas não
certificadas. Os programas preconizam
a utilização de boas práticas agrícolas
em todas as fases de desenvolvimento
do algodão, organização econômica
e financeira da propriedade, assim
como a adoção de procedimentos
operacionais padrão que facilitam e
melhoram os processos produtivos.
Ainda cita a adoção do manejo
integrado de pragas e doenças
envolvendo controle biológico.

Boas práticas agrícolas, sociais e
ambientais refletem em todo o negócio
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Sustainability

pact

Cotton sector moved from
importer to the position of
second largest global supplier of
cotton lint in only two decades

B

razilian cotton lint production
jumped from 700 thousand tons
in 1999/00 crop year to nearly
three million tons in the 2019/20
growing season. Brazil equally left behind its condition as great importer and became the second largest supplier
of cotton lint to the world. In the meantime,
besides the results in terms of weight, the
successful trajectory of the domestic cotton
business is also the result of a major milestone in the calendar, the creation of the
Brazilian Association of Cotton Producers
(Abrapa), on April 7, 1999.
The entity was born under the zodiac
sign of development, relying on the strategy of activity sustainability. “Upon its creation, as the materialization of the unification of all Brazilian cotton farmers, Abrapa
left behind a century-old story of failures,
temporary successes and new beginnings
of the crop as an economic activity, to inaugurate a new page in history, decisively
inscribing the name of the Country on the
global cotton map “, stresses Abrapa president Milton Garbugio.
He explains that if sustainability is to be
accepted and acknowledged by the market, it requires hard work and investments

in order to comply with protocols. There
is need to adjust structures and processes
and, in most cases, change entrepreneurial cultures. The decision to adhere to the
programs of Abrapa and Better Cotton Initiative (BCI), therefore, is not restricted to
owners of agricultural enterprises, but to
all people involved in the farms”. “When
this pact with sustainability takes place,
the benefits extend to lots of people, and
they go beyond cotton”, he explains.
Cotton farming, the way it has been carried out in the Country over the past decades, comprises a varied productive matrix. There is no monoculture: those who
grow cotton in the Brazilian Center-West
also grow soybean, and, very likely, corn,
millet, sorghum and other crops, in a rotation system. The good agricultural, managerial, social and environmental practices reverberate through the entire farm.
“Such a challenge could not be based on
fads or trends, but on the awareness that
only sustainable thinking and actions
pave the way for successful cotton planting”, Garbugio clarifies. Furthermore, the
resources for undertaking a business will
equally be available to the current and future generations.

GAINS OF SCALE

Cotton lint certified by the Brazilian
Responsible Cotton Program (BRC)
ensures that Brazilian social and
environmental legislation is entirely
complied with, and is a reference
to other productive chains. “Upon
adopting best practices, whether
environmental, social or economic, the
farmers take advantage of operational
gains and, in some cases, even market
advantages, seeing that sustainability
is an ever more required attribute”,
comments Abrapa president Milton
Garbugio. The BRC is an initiative by
Abrapa and its associate companies,
jointly with the Swiss NGO Better Cotton
Initiative (BCI).
According to him, the BRC/ BCI
programs contribute towards the
achievement of higher productivity
rates. Certified farms have, on average,
a seven-percent better performance
in comparison to non- certified
farms. The programs advocate the
use of best agricultural practices in
all the development phases of the
cotton plants, economic and financial
organization of the farm, as well as the
introduction of standard operational
procedures that facilitate and improve
the productive processes. He equally
cites the need for integrated pest and
disease management practices, along
with biological controls.

Good agricultural, social and
environmental practices
encompass the entire business
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Demanda
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atendida

Produção de sementes de algodão quase dobrou
a área de uma safra para a outra para garantir
a disponibilidade do insumo aos cotonicultores

A

produção brasileira de sementes de algodão cresceu nos últimos anos com a expansão
da área destinada à cultura.
A área plantada para a oferta de caroço e pluma cresceu 25% na safra 2017/18 e 38% na temporada 2018/19,
aponta a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). “Não houve falta de sementes porque as empresas sementeiras atuam muito forte com a previsão de
demanda”, afirma Cláudio Manoel da Silva, presidente do conselho de administração da Associação Brasileira de Sementes
e Mudas (Abrasem).
A área ocupada pela produção de sementes de algodão, em todas as categorias,
foi de 8,2 mil hectares no ciclo 2018/19 e de
18,85 mil hectares na etapa 2019/19, conforme dados do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa). Observa-se que o espaço destinado ao cultivo de
sementes evoluiu de 4,3 mil hectares na safra 2017/18 para 8,2 mil hectares na seguinte. No ciclo 2020/21, o plantio de sementes
deve diminuir devido à pandemia do coronavírus, que provocou a redução do consumo de têxteis e impactou o mercado da
pluma. “A retomada é esperada para o ci-

clo 2021/22”, estima Silva.
Os estados do Mato Grosso e da Bahia
são os maiores produtores de sementes de
algodão do País. Também são os responsáveis pela maior parte da pluma ofertada pela cotonicultura nacional. De acordo
com Silva, são necessários de 11 a 15 quilos de sementes para plantar um hectare.
O volume necessário varia de acordo com a
cultivar semeada. A viabilidade da semente pode durar até uma década, desde que
seja armazenada em condições adequadas com arejamento e temperatura razoavelmente controladas.
Ele destaca que o setor de sementes de
algodão está se aperfeiçoando cada vez
mais devido à exigência crescente da cotonicultura tecnificada. “O custo de uma

lavoura de algodão é um dos mais elevados e a semente assume o papel mais importante desse processo”, aponta. Neste
sentido, a plantabilidade e o vigor das sementes são requisitos básicos para a implantação da lavoura. “Por isso, os produtores de sementes estão investindo com
força nessa área”, declara.
A produção de semente de algodão envolve uma operação específica denominada deslintamento. Nessa etapa, é retirado o
linter (fibras curtas) que recobre a semente,
por meio de processo químico. A operação
é realizada por quatro empresas no Brasil,
três no Mato Grosso, sendo duas no município de Primavera do Leste e outra em Campo Verde, e a quarta, a maior delas, no município Luís Eduardo Magalhães, na Bahia.

• SEMENTEIRAS • seed companies
Produção brasileira de sementes de algodão de todas as categorias
Safras	
área (ha)
volume (t)
2017/2018
4.287,1
12.668,6
2018/2018
19.881,22
53.054,33
2018/2019
8.195,39
20.760,45
2019/2019
18.849,45
49.927,8
2019/2020
9.255,46
25.712,5
2020/2020*
19.430,63
48.434,92
Fonte: SIGEF/Mapa, 2020. * Parcial.

Sementeiros seguem investindo na
plantabilidade e no vigor do produto
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Demand

fulfilled

Cottonseed production area has become nearly
twice as big from one season to the next,
thus fulfilling the farmers’ needs for seeds
“Resumption is expected to occur in the
2021/22 growing season”, Silva estimates.
The states of Mato Grosso and Bahia are
the leading producers of cottonseed in the
Country. They are also responsible for most
of the cotton lint supplied by our national
cotton farming business. According to Silva,
from 11 to 15 kilograms of seed are needed
for one hectare of cotton. The necessary volume varies in accordance with the seeded
cultivar. The life cycle of the seed could last
up to a decade, provided it is stored in appropriate conditions, with ventilation and
temperature reasonably controlled.
He stresses that the cottonseed sector is constantly improving due to the ever-stricter requirements from the even
more technically oriented cotton
farming business. “The cost of
a cotton field is extremely
high and the seed assumes
the most important role
in this process”, he explains. Within this context, the seed’s plantability and vigor are
basic requisites for
the establishment of
a field. “This is why

the seed producers are making big investments in this area “, he concludes.
The production of cottonseed involves
a specific operation called ‘cottonseed
delinting’, whereby the linters (short silky
fibers) are removed from the seed through
a chemical process. This operation is carried out by four companies in Brazil, three
based in Mato Grosso, two of them in the
municipality of Primavera do Leste and the
other in Campo Verde, and the fourth, the
biggest of all, in the municipality of Luís Eduardo Magalhães, in Bahia.
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C

ottonseed production in Brazil has made strides over the
past years with the expansion
of the area dedicated to this
crop. The area planted for seed
and lint soared 25% in 2017/18 crop year
and 38% in 2018/19, according to data from
the National Food Supply Agency (Conab).
“There was no shortage of seed because the
seed producing companies operate strongly in conjunction with demand “, says Cláudio Manoel da Silva, president of the administrative council of the Brazilian Seed and
Seedling Association (Abrasem).
The area devoted to the production of
cottonseed, in all categories, reached 8.2
thousand hectares in the 2018/19 growing
season, and 18.85 thousand hectares in
2019/19 crop year, according to the Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply (Mapa). It is observed that the area destined for the cultivation of seeds evolved
from 4.3 thousand hectares in the 2017/18
growing season to 8.2 thousand hectares
in the season that followed. In 2020/21
crop year, seed plantations are likely to diminish due to the coronavirus pandemic,
which reduced the consumption of textiles
and impacted upon the cotton lint market.

Seed producers
continue investing
in plantability
and vigor
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Avanço

Genetically modified cultivars occupied
about 90% of the area dedicated to cotton,
representing an increase of 48.3%

transgênico
Cultivares geneticamente modificados ocuparam
cerca de 90% da área plantada com algodão na
safra 2018/19, significando alta de 48,3%

A

s sementes de algodão transgênico foram as mais plantadas nas últimas safras, em
comparação com as cultivares
convencionais. O cultivo de algodão geneticamente modificado está liberado desde 2006 no Brasil. Em agosto de
2020, existiam 314 cultivares de algodão
inscritas no Registro Nacional de Cultivares (RNC) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Desse total, 173 eram de cultivares transgênicas. Os
eventos aprovados para comercialização
no País são três RI (Resistência a Insetos),
sete TH (Tolerância à Herbicidas) e doze
combinados RI/TH.
A área plantada com algodão transgênico passou a marca de 1 milhão de hectares, pela primeira vez, na safra 2018/19. O
dado foi apontado pelo levantamento da
Céleres Consultoria, divulgado em novembro de 2019. A lavoura semeada com cultivares OGM somou 1,44 milhão de hectares
na referida safra, com alta de 48,3% em relação ao ciclo anterior. A taxa de adoção da

biotecnologia foi de 89,8% da área plantada. A previsão da Céleres era que o espaço
destinado às sementes transgênicas cresceria 1% na temporada 2019/20.
“A partir da liberação do cultivo de plantas transgênicas de algodão no Brasil, os
produtores puderam contar com essa alternativa na hora de planejar o plantio da lavoura”, destaca Milton Garbugio, presidente da Associação Brasileira dos Produtores
de Algodão (Abrapa). Em geral, as cultivares
OGM oferecem resistência às lagartas que
atacam o algodão e contribuem para melhorar o sistema de manejo integrado com o
objetivo de aumentar a eficiência no controle dessa praga e reduzir o custo financeiro e
ambiental com o uso de produtos químicos.
Garbugio observa que, mesmo com essa
permissão, os cotonicultores são obrigados
a cultivar “áreas de refúgio” equivalentes a,
no mínimo, 20% das lavouras com algodão
convencional para evitar que as pragas controladas adquiram resistência ao material
transgênico. “As cultivares transgênicas e
outras tecnologias contribuíram para alcan-

çarmos os atuais patamares de produtividade”, aponta. O mercado brasileiro também
possui materiais não transgênicos tão produtivos quanto os OGMs. “Para os próximos
anos, esperamos poder contar com materiais novos, que tenham resistência a outras
pragas e doenças do algodão, como o bicudo do algodoeiro, além de resistência ao déficit hídrico”, comenta.
O desenvolvimento de novas variedades
de algodão é a principal tecnologia disponível para a cotonicultura, na avaliação de
Paulo Sérgio Aguiar, presidente da Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão (Ampa). “O ganho genético e o desenvolvimento de variedades específicas
para a nossa região foi o que garantiu que
saíssemos de colheitas com médias de 150
arrobas por hectare, no início da década de
1990, para chegar aos rendimentos atuais
de 320 a 330 arrobas por hectare”, compara.
Inclusive, acrescenta que há áreas produzindo 400 arrobas ou mais por hectare, demonstrando o potencial produtivo existente. “Isso está no ganho genético”, reconhece.

busca-se plantas resistentes a outras pragas
e doenças e ao déficit hídrico
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T

ransgenic cotton seeds were the
most planted in the past seasons, compared to conventional cultivars. The cultivation of
genetically modified cotton has
been liberated in Brazil since 2006. In August
2020, a total of 314 cotton cultivars were registered in the National Register of Cultivars
(NRC) of the Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply (Mapa). Of this total, 173 were transgenic cultivars. The cultivars approved for commercialization in
the Country belong to three groups: RI (Resistance to insects), seven TH (Tolerance to
Herbicides) and twelve combined RI/TH.
The area planted to transgenic cotton surpassed the number of 1 million hectares for
the first time, in the 2018/19 growing season.
This number was detected at the survey conducted by Céleres Consultancy, published in
November 2019. The fields devoted to GMO
cultivars totaled 1.44 million hectares in the
season in question, up 48.3% from the previous cycle. The biotechnology was used in
89.8% of the planted area. Céleres projected an increase of 1% in the area destined for
transgenic seed in 2019/20 crop year.
“As soon as the cultivation of transgenic cotton in Brazil was liberated, the farmers
began to rely on this alternative at their crop
planning decisions”, stresses Milton Garbugio,
president of the Brazilian Association of Cotton
Producers (Abrapa). In general, GMO cultivars
are resistant to worms that infest cotton and

contribute towards improving all integrated
management practices, with the aim to boost
the efficiency in controlling the pest, while reducing the financial and environmental cost
with the use of chemical products.
Garbugio observes that, despite this permission, cotton farmers are under obligation to cultivate a “refuge crop”, consisting
of conventional cotton, corresponding at
least to 20% of the transgenic fields, in order to prevent all controlled pests from developing resistance to transgenic varieties.
“The credit of our present productivity levels goes to the transgenic cultivars and other technologies”, he explains. The Brazilian
market also possesses non-transgenic cultivars as productive as GMO cultivars. “For
the coming years, we hope to count on new

cultivars, resistant to other cotton pests and
diseases, like boll weevil, besides resistance
to hydric deficit”, he comments.
The development of new cotton varieties is the main technology available to cotton farming, in the evaluation of Paulo Sérgio
Aguiar, president of the Mato Grosso State Association of Cotton Producers (Ampa). “Genetic gain and the development of specific
varieties for our region was responsible for
us to leave behind average harvests of 150
arrobas per hectare, in the beginning of the
1990s, to reach the present productivities of
320 to 330 arrobas per hectare”, he compares.
He adds that there are even areas that produce 400 arrobas per hectare, attesting to the
current productive potential. “This comes
from the genetic gain”, her recognizes.
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Advances
in
transgenic technology

There is hope for plants resistant to
other pests, diseases and hydric deficit
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Sementes de cultivares resistentes à mancha de
ramulária e ao nematoide das galhas começam
a ser produzidas e validadas no ciclo 2020/21

A

Embrapa vai iniciar a produção
de sementes e a validação comercial de mais três cultivares
na safra 2020/21. São as cultivares BRS 436 B2RF, BRS 437 B2RF
e BRS 500 B2RF. Essas duas últimas são resistentes à mancha de ramulária (Ramulariopsis
pseudoglycines), apontam os pesquisadores
João Henrique Zonta, Daniel da Silva Ferreira e Camilo de Lelis Morello, da Embrapa Algodão, em Campina Grande (PB). A BRS 500
B2RF também possui alta resistência ao nematoide das galhas (Meloidogyne incognita),
de grande relevância no cultivo do algodoeiro em ambiente de cerrado.
As cultivares BRS 432 B2RF e BRS 433FL
B2RF foram as mais plantadas na safra
2019/19 e no ciclo 2020/20, conforme demonstram os campos de produção de sementes registrados no Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa). A primeira venda de sementes dessas plantas foi realizada na safra 2019/20. “A BRS 433 FL B2RF é a
cultivar brasileira de melhor qualidade de fibra

e a única transgênica, com as tecnologias Bollgard 2 e Roundup Ready Flex de fibra longa,
com vistas a atender um mercado com foco
em tecidos de maior qualidade”, explicam os
pesquisadores da empresa pública.
Por conta dessa qualidade e adaptação, a
BRS 433 FL B2RF está ganhando espaço em
algumas regiões. Por exemplo, a cultivar foi
semeada na última safra em aproximadamente 50% da área plantada no Estado do
Ceará, o que corresponde a cerca de 1.000
hectares. A área é considerada representativa, já que o Estado está em processo de retomada do cultivo do algodoeiro.
As cultivares da Embrapa são desenvolvidas pelo programa de melhoramento do algodoeiro em parceria com outras empresas
públicas e privadas. Atualmente, uma das
empresas que proporciona apoio à pesquisa e possibilita a exploração comercial dos
lançamentos é a IST Cotton Brasil Ltda. Assim, as novas cultivares são disponibilizadas ao setor produtivo, como é o caso da
BRS 500 B2RF em 2021.

As cultivares BRS 432 B2RF, BRS 433 FL
B2RF, BRS 369 RF e BRS 368 RF são multiplicadas e comercializadas pela empresa
Semilla Sementes. A Embrapa desenvolveu as cultivares BRS 432 B2RF, BRS 433
FL B2RF e BRS 368 RF em conjunto com a
Fundação Bahia. Outros licenciamentos
ocorrem com a Sementes Produtiva, para
multiplicação e exploração comercial das
cultivares BRS 370 RF, BRS 416 e BRS 293,
essas duas últimas convencionais.
Em âmbito internacional, a Embrapa
licencia cultivares convencionais para a
empresa International Seed Technology
(IST) para multiplicação e comercialização em outros países, com ênfase para os
Estados Unidos.
Em se tratando de cultivares de algodão
colorido, a Embrapa Algodão mantém parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária
do Rio Grande do Norte (Emparn) para produção de sementes das cultivares BRS Verde e BRS Rubi, sendo a Emparn responsável
pela venda das sementes.

Cultivar BRS 433 FL B2RF ocupou
metade da área plantada no Ceará
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Seeds of cultivars resistant to ramularia
spot and to root nematodes are to be produced
and validated for the 2020/21 growing season

E

mbrapa is starting the production
of seeds and the commercial validation of three other cultivars in
2020/21 crop year. These cultivars
are known as BRS 436 B2RF, BRS
437 B2RF and BRS 500 B2RF. The latter two
are resistant to ramularia spot (Ramulariopsis pseudoglycines), according to researchers João Henrique Zonta, Daniel da Silva
Ferreira and Camilo de Lelis Morello, from
Embrapa Cotton, in Campina Grande (PB).
The BRS 500 B2RF is also highly resistant to
root nematodes (Meloidogyne incognita),
greatly relevant in the cultivation of cotton
in the cerrado environment.
Cultivars BRS 432 B2RF and BRS 433FL
B2RF were the most planted in 2019/19 and
2020/20 crop years, as attested by the seed
producing fields registered in the Ministry
of Agriculture, Livestock and Food Supply
(Mapa). The first sales of the seeds for these
plants were conducted in the 2019/20
growing season. “The BRS 433 FL B2RF
is the Brazilian cultivar of the best fiber in
terms of quality and the only transgenic,
based on the technologies Bollgard 2 and
long fiber Roundup Ready Flex, intended to
meet a discerning market focused on higher
quality cloth”, according to the researchers
of the public company.
On account of this quality and adaptation, the BRS 433 FL B2RF is gaining ground
in some regions. For example, in the past
season, the cultivar was cultivated in approximately 50% of the area planted in the
State of Ceará, which corresponds to about
1,000 hectares. The area is considered to be
representative, seeing that the State is in the

process of resuming its cotton cultivations.
The Embrapa cultivars are developed by
the cotton plant enhancement program, in
partnership with some public and private
companies. Currently, one of the companies that lends support to research and authorizes the new launches to be explored
commercially is IST Cotton Brasil Ltda.
Therefore, the new cultivars are available
to the productive sector, as is the case of
BRS 500 B2RF in 2021.
Cultivars BRS 432 B2RF, BRS 433 FL
B2RF, BRS 369 RF and BRS 368 RF are propagated and commercialized by a company known as “Semilla Seeds. Embrapa developed cultivars BRS 432 B2RF, BRS 433
FL B2RF and BRS 368 RF jointly with Bahia

Foundation. Other licensing decisions occur with Sementes Produtiva, for propagation and commercially exploring cultivars
BRS 370 RF, BRS 416 and BRS 293, the latter
two are conventional.
In international terms, Embrapa licenses conventional cultivars for the International Seed Technology (IST) company for
propagation and commercialization in other countries, especially in the United States.
With regard to natural colored cotton
cultivars, Embrapa Cotton works in partnership with the Rio Grande do Norte State
Agricultural Research Company (Emparn)
for the production of seeds of cultivars BRS
Verde and BRS Rubi, and Emparn is responsible for the sale of the seeds.

Inor Ag. Assmann

Inor Ag. Assmann

Immunized

Cultivar BRS 433 FL B2RF occupies
half of the planted area in Ceará
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Manejo adequado, uso de tecnologias e clima
favorável na maioria das regiões contribuíram
para as boas condições sanitárias da safra 2019/20

A

lavoura brasileira de algodão se
desenvolveu sem grandes novidades em relação às condições
sanitárias na safra 2019/20. A
avaliação é do doutor em Engenharia Agrícola João Henrique Zonta, chefe-adjunto de Transferência de Tecnologia
da Embrapa Algodão, em Campina Grande
(PB). Isso não quer dizer que não tenha havido ocorrência de pragas, doenças ou invasoras que ameaçassem as plantações, mas
que os cotonicultores estão seguindo as
medidas necessárias para não lidarem com
grandes prejuízos.
Tanto que, segundo Zonta, houve a presença de pragas como tripes Frankliniella
schultzei (Thysaboptera: Tripidae), ácaro-rajado – Tretranchus urticae (Acarina: Tetranychidadae), mosca minadora: Liriomyza spp (Diptera: Agomyzidade) e bicudo – Anthonomus
grandis (Coleoptera: Curculionidea). Em relação às doenças, houve baixa existência de ramulária e mancha-alvo, favorecida pelas condições climáticas predominantes, chuvas
bem-distribuídas. Exceto em fevereiro, quando a quantidade de chuva superou os 600 milímetros em algumas regiões.

No geral, no Oeste da Bahia, as lavouras
apresentaram boa qualidade sanitária, relata Zonta. Mas houve dificuldades pontuais e
em maior grau com as doenças de apodrecimento de maçãs e ramulária. O excesso de
chuvas em março e abril de 2020 favoreceu
o apodrecimento de maçãs nos terços inferior e médio do dossel do algodoeiro. As perdas provocadas pela doença variaram de 20
a 90 arrobas por hectare a depender da microrregião. Ainda se relatou casos pontuais
de mancha-alvo, nematoides de galhas e reniforme. No começo do ciclo, o Oeste baiano
também registrou altas incidências de bicudo do algodoeiro. De uma forma geral, a praga foi controlada com ações conjuntas da Associação Baiana dos Produtores de Algodão
(Abapa) e a união entre os produtores.
“O produtor está mais atento a alguns aspectos relacionados ao manejo da cultura,
como densidade de plantas, gerenciamento
do crescimento, distribuição espacial das cultivares de acordo com as características das
mesmas, principalmente”, relata Zonta. Na
maioria das áreas da região, implementou-se
tecnologias disponíveis para contornar o apodrecimento de maçãs, como menor popula-

ção de plantas por hectare, plantio escalonado de talhões na época que menos favorece
a doença e o uso adequado de regulador de
crescimento. Entretanto, em regiões como o
Oeste da Bahia o excesso de chuva em março
e abril dificultou, em alguns casos, a eficiência
da aplicação de reguladores de crescimento e,
por outro lado, favoreceu substancialmente o
progresso da doença no campo.
O chefe-adjunto da Embrapa Algodão destaca as principais tecnologias utilizadas pelos cotonicultores para manter a lavoura com
bons níveis sanitários. Entre elas, o plantio de
cultivares com resistência a ramulária, lagartas (biotecnologias B2 e WS3, GLTP) e nematoide de galhas. Ainda o uso tecnicamente
adequado e orientado de regulador de crescimento, menores populações de plantas por
hectare, tratamento de sementes eficiente e
fungicidas comprovadamente eficiente para
o controle de ramulária. Além disso, a união
dos produtores para o combate ao bicudo, por
meio das associações, uso de inseticidas e tecnologia de aplicação eficiente no controle do
bicudo (UBV e BVO), e aumento da adoção de
plantas de cobertura em talhões destinados
ao plantio do algodoeiro.

Ações conjuntas e união dos produtores
controlaram o bicudo na Bahia
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Appropriate management, the use of technologies
and favorable weather conditions in most
of the regions contributed towards the good
phytosanitary conditions of the 2019/20 crop

B

razilian cotton fields progressed
without any exciting novelties with
regard to sanitary conditions in
2019/20 crop year. This evaluation
was made by João Henrique Zonta, PhD in Agricultural Engineering, deputy head
at Embrapa Cotton Technology Transference
Department, in Campina Grande (PB). It does
not mean that there have been no outbreaks of
pests, diseases or weeds threatening the crops,
but suggests that the cotton farmers are complying with the necessary measures that prevent them from suffering severe losses.
So much so that, in Zonta’s view, there
have been outbreaks of such pests as thrips
Frankliniella schultzei (Thysaboptera: Tripidae), striped mite - Tretranchus urticae (Acarina: Tetranychidadae), leaf miner: Liriomyza spp (Diptera: Agomyzidade) and boll
weevil – Anthonomus grandis (Coleoptra:
Curculionidea). With regard to diseases,
there was a low prevalence of ramularia and
target spot, which benefited from the prevailing weather conditions and well distributed rainfall. Except in February, when rainfalls exceeded 600 mm in some regions.
In general, in Western Bahia, the fields
excelled in sanity conditions, Zonta said. But
there have been one-off problems, especially with regard to boll rot and ramularia. Excessive precipitation in March and April 2020
favored boll rot outbreaks in the lower and
medium portion of the cotton plant. Losses caused by the disease varied from 20 to

90 arrobas per hectare, depending on the
microregion. There have also been oneoff cases of target spot, root and reniform
nematodes. At the beginning of the season,
Western Bahia equally recorded several boll
weevil outbreaks. In general, the pest was
kept under control through joint actions of
the Bahia Association of Cotton Producers
(Abapa) in conjunction with the farmers.
“The farmers are focused on some aspects
related to crop management, like plant density, plant growth management, spatial distribution of the cultivars mainly according to
their characteristics”, Zonta explains. In order
to keep boll rot under control across the region, most areas implemented the available
technologies, smaller number of plants per
hectare, staggered planting at times less favorable to disease outbreaks and appropriate use of plant growth regulators. Nonetheless, in regions like Western Bahia, excessive

rainfall in March and April impaired, in some
cases, the efficiency of the growth regulators
and, on the other hand, greatly favored the
progress of diseases in the fields.
The deputy head at Embrapa Cotton highlights the major technologies used by the cotton farmers to keep their fields in reasonably good phytosanitary conditions. Among
them, cultivars with resistance to ramularia,
worms (biotechnologies B2 and WS3, GLTP)
and root nematodes. Equally the technically appropriate and well defined use of
growth regulators, smaller number of plants
per hectare, efficient seed treatment and demonstrably efficient fungicides for the control of ramularia. Furthermore, joint efforts by
the farmers to fight the boll weevil, through
their associations, use of insecticides and
technologies that are powerful in the control
of the boll weevil (UBV and BVO), intensive use
of cover crops in lots destined for cotton.
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Properly

Joint actions and efforts by farmers
kept the boll weevil under control
91

Inor Ag. Assmann

Inor Ag. Assmann

Vencendo o

inimigo

A mancha de ramulária
continuou sendo a doença com
maior incidência e severidade
na safra 2019/20, mas o controle
evitou perdas econômicas

O

manejo de pragas, doenças e
plantas daninhas que ameaçam o bom desempenho
do algodoeiro precisa considerar a cultura como um
dos componentes do sistema de produção
que, na maioria das vezes, envolve milho e
soja. A recomendação é reiterada pelo pesquisador Luiz Gonzaga Chitarra, da Embrapa Algodão, em Sinop (MT). “Devido
ao bom nível sanitário da lavoura na safra
2019/20, as produtividades foram boas e a
qualidade da fibra também estava dentro
dos padrões exigidos pela indústria têxtil
nacional e internacional”, relata.
Embora a colheita revelasse os bons
resultados da cotonicultura, o pesquisador chama a atenção para a mancha de
ramulária, que continua sendo a principal
doença foliar que incide sobre o algodoeiro. O causador da doença é o fungo Ramularia areola. A maioria das cultivares disponíveis no mercado são suscetíveis ou
tolerantes à doença. O controle da ramulária é feito com produtos químicos registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).
De acordo com Chitarra, o combate da
doença deve ser realizado no aparecimento
dos primeiros sintomas. “O monitoramento

da lavoura é fundamental para evitar a evolução das doenças do algodoeiro”, lembra.
Para cultivares suscetíveis, o acompanhamento da lavoura deve ser realizado semanalmente e, com base na situação verificada, deve-se fazer o controle da mancha com
fungicidas específicos registrados no Mapa.
O indicado para cultivares tolerantes/resistentes, em áreas observadas, é de duas a
três pulverizações com fungicidas para não
haver a resistência do patógeno.
“Uma dessas aplicações deve ser realizada antes do fechamento das entrelinhas do
algodoeiro, pois, além de proteger o baixeiro das plantas contra a mancha de ramulária, também defende contra outras doenças
que podem incidir sobre a cultura”, ressalta
Chitarra. Ainda não há tecnologia de aplicação que possa atingir e proteger o baixeiro
das plantas contra as doenças após o fechamento das entrelinhas.
No Mato Grosso, segundo o pesquisador, na temporada, as lavouras apresentaram estado fitossanitário satisfatório, com
ocorrência e severidade menor de outras
doenças, como a mancha-alvo (Corynespora cassiicola) e alternária (Alternaria sp.),
em relação à safra 2018/19. As condições climáticas favoreceram o desenvolvimento do
algodoeiro, principalmente nos meses de

MAIS PRESENTES

As ocorrências de tripes, ácarorajado e a crescente incidência de
broca da haste – Contrachelus denieri
(Coleoptera: Curcuclionidae) – são
consideradas novidades para o setor
cotonicultor. Também a presença
do percevejo-marron (Euchistus
heros) vem aumentando de maneira
significativa e causando danos,
especialmente a partir da maturação
e colheita da soja. “Apesar de não
afetar diretamente o algodoeiro, foi
registrado o diagnóstico de podridão
de Phytohthora em soja”, comenta o
pesquisador Luiz Gonzaga Chitarra, da
Embrapa Algodão. Essa doença de solo
possui alto potencial de perda na soja e
pode vir a alterar o sistema e a estratégia
de rotação de culturas, beneficiando a
preferência por plantio de algodão em
áreas com esse problema.
março, abril e maio de 2020. No entanto, a
mancha de ramulária foi a doença que ocorreu com maior incidência e severidade nas
lavouras de algodão. Porém, quando o controle foi realizado no momento correto e de
forma adequada, tanto para cultivares suscetíveis quanto para cultivares tolerantes/
resistentes, não houve perdas econômicas
ao produtor. “É importante preservar essas
cultivares de algodoeiro tolerantes/resistentes a mancha de ramulária, pois o controle
da doença torna-se menos difícil, com menos aplicações de fungicidas e menores custos ao produtor”, lembra.

Monitorar a lavoura é fundamental
para manter o bom nível sanitário
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Overcoming the
Cotton ramularia spot continued
as the disease with the highest
incidence and severity in the
2019/20 crop, but control measures
prevented economic losses

T

he management of pests, diseases and weeds that threaten the good performance of the
cotton plant needs to consider
that the crop is a component of
the production system which, in most cases, involves corn and soybean. The recommendation is reiterated by researcher Luiz
Gonzaga Chitarra, from Embrapa Cotton,
in Sinop (MT). “Due to the good phytosanitary level of the fields in the 2019/20 growing season, productivities were excellent
and the quality of the fiber was also within
the standards required by the national and
international textile industries”, he says.
Despite the good results derived from
cotton farming, the researcher draws attention to ramularia spot, the most serious foliar disease that infests cotton
plants. The disease is caused by a fungus
known as Ramularia areola. Most cultivars
available in the market are either susceptible or tolerant to the disease. Ramularia
is controlled with chemical products registered in the Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply (Mapa).
According to Chitarra, the fight against
the disease should start as soon as the
first symptoms arise. “Field monitoring

is of fundamental importance when it
comes to preventing cotton plant diseases from evolving”, he recalls. For susceptible cultivars field monitoring should be
conducted on a weekly basis and, based
on the detected situation, ramularia spot
should be controlled with specific fungicides registered in the Mapa. For tolerant/
resistant cultivars, in supervised areas,
the recommendation is for two or three
sprayings with fungicides, so as to prevent
the pathogen from creating resistance.
“One of these applications should be
conducted before there is no space left between the rows, because, besides protecting the lower portion of the plants against
ramularia spot, it also protects against other diseases that could infest the crop “, Chitarra argues. There is still no application
technology capable of protecting the lower portion of the plants after the space between rows has disappeared.
In Mato Grosso, according to the researcher, during the season, the phytosanitary status of the fields was satisfactory, with
the occurrence and severity of other diseases on the decline, like target spot (Corynespora cassiicola) and alternaria (Alternaria
sp.), compared to the 2018/19 growing sea-

MOSTLY
OCCURRED

Outbreaks of thrips, striped
mite and the soaring incidence of
cotton stem borer – Contrachelus
denieri (Coleoptera: Curcuclionidae) –
are viewed as novelties for the cotton
sector. Equally the presence of the
Brown Stink Bug (Euchistus heros)
has been increasing considerably and
causing damage, especially during the
maturing period and soybean harvest.
“Although not affecting cotton directly,
Phytohthora root rot was detected
in soybean”, comments researcher
Luiz Gonzaga Chitarra, from Embrapa
Cotton. This soil-borne disease is highly
damaging to soybean and could alter
the crop rotation system and strategy,
paving the way for cotton plantations in
areas where this problem exists.
son. The weather conditions favored the development of the cotton plants, especially
in the months of March, April and May 2020.
Nonetheless, ramularia spot was the diseased that had occurred the most and was
also the most severe in the cotton fields. But
in cases when control measures were taken at the right moment and in the correct
manner, both for susceptible and tolerant/
resistant cultivars, it did not cause economic losses. “It is important to preserve the cotton cultivars tolerant/resistant to ramularia
spot, as disease control gets easier, requiring fewer fungicide applications, with consequent smaller costs”, he recalls.

Field monitoring is of fundamental
importance if good phytosanitary
levels are to be achieved
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Mais uma parceria valiosa
agregando tecnologia e experiência

A

AG SURVEYORS / ID_ COTTON/ BUREAU VERITAS/ KTMA

A AG SURVEYORS conta com profissionais de larga
experiência no ramo há mais de 19 anos e atende atualmente 75% do mercado da exportação de algodão
junto aos maiores produtores e tradings. O nosso objetivo está na excelência de nossos serviços, garantido
sempre a busca por inovação e tecnologia, sendo que
por meio dessa plataforma nossos clientes terão maior
eficiência operacional e confiabilidade com a rastreabilidade dos fardos, eliminando assim qualquer falha
que possa ocorrer em qualquer momento do processo. (www.agsurveyors.com.br).
Outro diferencial é poder contar com a parceria da
Bureau Veritas para operações Door to Door em qualquer destino. É uma empresa com 190 anos no mercado
internacional, presente em mais de 144 países e atuante
em diversos segmentos, entre eles Análises de Fibra de
Algodão através de seus laboratórios de HVI (High Volume Instrument), realizadas pela KTMA (Kuhlmann Tecnologia e Monitoramento Agrícola), empresa do grupo
Bureau Veritas ( www.bureauveritas.com.br).
Unindo forças e expertise de campo com a KTMA, seremos capazes de aproveitar ao máximo as informações
de campo e os resultados das análises dos laboratórios
de HVI. Essas informações de diferentes fontes serão
utilizadas para alimentar a Machine Learning da plataforma de Inteligência Artificial da empresa, a qual conseguirá aplicar raciocínio nas situações do cotidiano e
economizar tempo nas tomadas de decisões.
Hoje, a KTMA conta com várias plataformas de digitalização, envolvendo desde a multiplicação e a comercialização de sementes de algodão até o recebimento
dos fardos no destino, possibilitando o envolvimento da
tecnologia Blockchain com a plataforma Origin. Isso dá
acesso ao histórico completo de um produto: de onde
vem, como foi produzido, processado e como sua qualidade foi preservada. http://origin.bureauveritas.com
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AG SURVEYORS / ID_ COTTON/ BUREAU VERITAS/ KTMA

esides the integration to the system and the Door-to-Door operation of AG SURVEYORS with the Bureau Veritas group in the cotton sector, now we count on the ID-COTTON partnership, a pioneer company and leader in cotton traceability, from harvest to
container loading, where the farmers do not only derive operational profits but from the final quality of the fiber, too, integrating the RFID to the SAI ABRAPA code, conveying the entire history from origin, quality and weight of every bale, making it possible to identify the bales in the container, thus tracking the fiber from field to port of destination. (www.id-cotton.com).

Divulgação

lém da integração no sistema e da operação Door to Door da AG SURVEYORS com o grupo Bureau Veritas no setor do algodão,
agora contamos com a parceira da ID-COTTON, empresa pioneira e líder na rastreabilidade de algodão, desde a colheita até a
estufagem, onde garante ao produtor ganhos não só operacionais mas na qualidade final da pluma, integrando o RFID ao código SAI ABRAPA, carregando todo o histórico de origem, qualidade e peso de cada fardo. Assim será possível realizar a identificação dos fardos no contêiner e permitirá o rastreamento da lavoura ao porto de destino. (www.id-cotton.com).

One more valuable
partnership- bringing together
technology and experience

AG SURVEYORS count on professionals with a 19-year
experience in the segment and now serve 75% of the cotton
export market operated by producers and tradings. Our goal lies
in the excellence of our services, always with an eye on innovation
and technology, seeing that through this platform our clients will
benefit from higher operational efficiency and bale traceability,
thus eliminating any failure that might occur at any moment of the
process. (www.agsurveyors.com.br).
Another distinction consists in relying on the partnership of Bureau Veritas for Door-to-Door operations at any destination, a company in the international market for 190 years, present in more than
144 countries and active in several segments, including cotton fiber
analyses in its HVI (High Volume Instrument) laboratories, conducted by KTMA (Kuhlmann Technology and Agicultural Monitoring), a

company of the Bureau Veritas group (www.bureauveritas.com.br).
Joining efforts and field expertise with KTMA, we will be able to
make the most of field information and of the results of the HVI laboratory analyses. This information from different sources will feed the
Machine Learning of the company’s artificial intelligence platform,
which will then apply reasoning to the everyday situations and save
time when it comes to decision taking.
Now, KTMA counts on several digital platforms, involving all
the steps from cotton seed propagation and commercialization
to the delivery of the bales at the destination, paving the way for
the Blockchain technology with the Origin platform. This gives
access to the entire history of a product: where it comes from,
how it was produced, processed and how its quality was preserved. http://origin.bureauveritas.com
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Cultivar TMG 44B2RF is cultivated
most in the 2019/20 growing season

panel

A

Com alto teto produtivo e excelente qualidade de fibra,
a cultivar ficou em primeiro lugar na pesquisa BIP® da Spark.

Divulgação

TMG – Tropical Melhoramento
e Genética apresenta, há mais
de cinco safras, crescimento no
mercado nacional de sementes de algodão. Com participação atual de 38%, ocupa mais de 1/3 de
toda a área plantada com a cultura no Brasil. A pesquisa BIP® (Business Inteligence Panel) da Spark, divulgada no mês de agosto
e com dados da safra de algodão 2019/20,
concluiu que pela segunda safra seguida a
cultivar líder de mercado é da TMG. A TMG
44 B2RF foi a mais plantada no Brasil e em
Mato Grosso.
O levantamento aponta, ainda, os fatores de escolha da TMG 44 B2RF, cultivada
em 24% das lavouras, segundo a pesquisa. Entre os principais motivos de compra da cultivar, indicados pelos produto-
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res entrevistados, estão a qualidade de
fibra, a produtividade e a resistência às
doenças fúngicas. “Estamos trabalhando
para alcançar a liderança em sementes de
algodão no país em breve; portanto, o reconhecimento do cotonicultor é para nós
uma grande responsabilidade porque sabemos da importância de contribuir com
a agricultura”, pontua Francisco Soares,
diretor presidente da TMG.
Em mais uma safra, a TMG 44 B2RF é
destaque de alta produtividade em todo o
cerrado, principalmente Mato Grosso, Bahia
e Mato Grosso do Sul. Entre os inúmeros resultados dos produtores de algodão com
a cultivar líder de plantio, um é da Fazenda Ceolin, localizada em São Desidério, no
Oeste baiano, que colheu 421 arrobas por
hectare (@/ha), em área de 281 hectares.

Em Costa Rica (MS), o resultado da Fazenda
Conquista foi de 381,4 @/ha em 270 ha.
Empresa multiplataforma
em biotecnologias
Com a missão de desenvolver soluções
genéticas para entregar produtividade e
rentabilidade aos agricultores, a TMG conduz seu Programa de Melhoramento Genético de Algodão com diversas parcerias em
biotecnologias, as mais modernas do mercado, o que permite incorporar às cultivares TMG características que são primordiais
para o cotonicultor. “Somos multiplataforma em biotecnologias porque as parcerias
inovadoras estão em nosso DNA e buscamos nos antecipar às necessidades do produtor e do campo, que são sempre desafiadoras”, destaca Francisco.
A prova disso é que hoje a TMG já oferece ao mercado praticamente todas as biotecnologias disponíveis para a cultura. Para
a safra 2020/21, a companhia lançou duas
novas cultivares WideStrike®3, da Corteva
Agriscience.
A cultivar TMG 50 WS3 tem como pontos
fortes a precocidade, o alto potencial produtivo, tolerância à ramulária e ótima qualidade de fibra. A TMG 91 WS3 é uma cultivar de
alto teto produtivo também, com destaque
para sua ampla adaptabilidade, excelente
arranque inicial e boa sanidade de planta.
Além de Mato Grosso e Bahia, são indicadas
para Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão,
Piauí, Minas Gerais e São Paulo.
O portfólio completo pode ser conferido no Giro Tecnológico do Algodão, gravado
em lavouras de todas as regiões que produzem pluma e com direcionamentos técnicos para o produtor ter excelentes resultados. Acesse www.tmg.agr.br/giroalgodao.

F

Highly productive and excellent fiber quality,
the cultivar came out as winner in the Spark BIP® survey

or more than five growing seasons
TMG – Tropical Breeding and Genetics has made strides in the cotton seed market. With a current
participation of 38%, it occupies
more than one third of the area planted to
cotton in Brazil. The BIP® (Business Intelligence Panel) survey, published in August,
containing data relative to the 2019/20 cotton
growing season, concluded that for the second season in a row, TMG is the leading cultivar in the market. TMG 44 B2RF was the most
cultivated in Brazil and in Mato Grosso.
The data also point to the factors that influenced the choice for the TMG 44 B2RF, cultivated in 24% of the fields, according to the
survey. The key reasons suggested by the in-
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Cultivar TMG 44 B2RF é líder
de plantio na safra 2019/20

terviewed farmers that made them purchase
the cultivar include the quality of the fiber,
productivity and resistance to fungal diseases. “We are working towards becoming the
market leader soon in the segment of cotton
seed, therefore, recognition from the cotton
farmers is for us great responsibility because
we are aware of the importance in contributing towards agriculture”, comments Francisco Soares, director president at TMG.
In one more season, TMG 44 B2RF is a highlight in productivity in the entire cerrado region,
especially in Mato Grosso, Bahia and Mato
Grosso do Sul. Among the countless results
of the cotton farmers with the most cultivated
cultivar, one comes from Fazenda Ceolin, located in São Desidério, Western Bahia, with a

performance of 421 arrobas per hectare, in an
area of 281 hectares. In Costa Rica (MS), the result of Fazenda Conquista amounted to 381.4
arrobas per hectare, in 270 hectares.
Company multiplatform
in technology
With the mission to come up with genetic solutions intended to boost productivity
rates and farmers’ profits, TMG runs its Cotton Tropical Breeding and Genetics Program
jointly with several biotechnology partnerships, the most modern ones in the market,
which makes it possible for the TMG cultivars to incorporate characteristics that are
of primordial importance for the farmers.
“We are multiplatform in biotechnologies
because innovative partnerships are in our
DNA and we try to act ahead of the needs
of the farmers and their fields, which are always challenging”, Francisco argues.
This attests to the fact that now TMG has
already placed on the market practically all
the biotechnologies available for the crop.
For the 2020/21 crop year, the company has
launched two new WideStrike®3 cultivars,
from Corteva Agriscience.
The TMG 50WS3, cultivar is strongly characterized by its precocity, high productive
potential, tolerance to ramularia leaf spot,
and high fiber quality. The TMG 91WS3 is a
highly productive cultivar, where its ample
adaptability is noteworthy, and the same
holds true for its excellent initial growth and
high plant sanity. Besides Mato Grosso and
Bahia, the two cultivars are recommended
for Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão,
Piauí, Minas Gerais and São Paulo.
The entire portfolio can be checked at
Giro Tecnológico do Algodão (Cotton Tech
Tour) recorded in farms from all regions
where lint is produced, containing technical
guidelines for the farmers to achieve excellent results. Please access www.tmg.agr.br/
giroalgodao .
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Even more modern and reliable
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New laboratory at Ampasul, in Mato Grosso do Sul, incorporated the first
set of double colorimeter equipment in Latin America in 2020

T

equipped with a simple assessment cabinet and now, with the
new acquisition, which required an investment of nearly R$ 3 million, it is possible to conduct four readings simultaneously, turning the analysis more reliable and credible.
The administrator of the lab, Lauro Matos, explains that, before
this acquisition, reading was conducted on two sides of the sample, and it is conducted in its entirety, with four assessments at
the same time. This modern technology, stresses the person responsible for the work, makes all assessments more precise, correct and assertive, increasing their precision rate by 50%. Furthermore, director Adão Hoffmann stresses that this year, relying on
the advisory service of the National Service for Industrial Learning
(Senai), from Santa Catarina, the NBR ISO 17025:2017 standard, related to quality management, which implies in several internal
changes intended to improve discipline, pattern and quality of
the works, further improving all services offered to the farmers
and the supplying conditions of the product to the market.
Divulgação
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he Mato Grosso do Sul State Association of Cotton
Farmers (Ampasul), has made huge investments in
its Fiber Analysis Lab, and in its physical structure in
general, having inaugurated its new headquarters
and laboratory in 2019, in the town of Chapadão do
Sul. The entity invested about R$ 20 million in its new venue, of
which 35% was destined for the analysis complex, to which two
new machines were incorporated, doubling its capacity to 4,800
tests a day, and in 2020, four double colorimeter cabinets were
acquired, the first to be used in Latin America.
The equipment, imported from the United States, the result of
a partnership between the US Department of Agriculture (USDA)
and the Uster Tecnologies AG manufacturer, up to that time only
used in that country and in China, enhances the color measurement process and the degree of impurities in lint, two fundamental aspects in the cotton market, Adão Hoffmann, executive director of the association, commented. The laboratory was

Ainda mais moderno e confiável
Novo laboratório da Ampasul, no Mato Grosso do Sul, incorporou os
primeiros equipamentos de colorímetro duplo da América Latina em 2020

A

Associação Sul-mato-grossense dos Produtores de Algodão
(Ampasul), de Mato Grosso do
Sul, tem feito altos investimentos no seu laboratório de análise de fibras, além da estrutura física em
geral, tendo inaugurado nova sede e laboratório em 2019 na cidade de Chapadão do
Sul. O entidade investiu no novo local cerca de R$ 20 milhões, dos quais mais de 35%
foram destinados ao complexo de análises, onde foram incorporadas então duas
máquinas novas, duplicando a capacidade
para 4.800 avaliações por dia, e em 2020 foram adquiridos quatro gabinetes de colorímetro duplo, os primeiros a serem utilizados na América Latina.
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O equipamento, importado dos Estados
Unidos, e fruto de parceria entre o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos
(USDA) e o fabricante Uster Tecnologies AG,
utilizado até então só naquele país e na China.
Permite melhorar a medição da cor e do grau
de impurezas da pluma, aspectos fundamentais no mercado do algodão, destaca Adão
Hoffmann, diretor-executivo da associação.
O laboratório possuía aparelhos com gabinetes simples de avaliação e agora, com a nova
aquisição, que exigiu investimento próximo a
R$ 3 milhões, é possível realizar quatro leituras simultâneas, tornando a análise bem mais
confiável e de maior credibilidade.
O gestor do laboratório, Lauro Matos, explica que, antes, a leitura era feita em dois

lados da amostra, e agora é efetuada por
inteiro, com quatro avaliações ao mesmo
tempo. Essa moderna tecnologia, reforça o
responsável pelo trabalho, torna a aferição
bem mais precisa, correta e assertiva, aumentando a precisão em 50%. Além disso,
ressalta ainda o diretor Adão Hoffmann, foi
implantada neste ano no local, com assessoria do Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai), de Santa Catarina, a norma NBR ISO 17025:2017, relacionada à gestão de qualidade, e que implica em várias
mudanças internas para melhorar a rotina,
o padrão e a qualidade da execução dos trabalhos, aprimorando ainda mais os serviços
oferecidos aos produtores e as condições de
oferta do produto ao mercado.
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Debating the future

event

Bahia is going to host the 13th Brazilian Cotton Congress (BCC),
from 17 - 19 August 2021, at the Convention Center in Salvador

O futuro em debate
Bahia vai receber o 13º Congresso Brasileiro do Algodão (CBA),
de 17 a 19 de agosto de 2021, no Centro de Convenções de Salvador

A

13ª edição do Congresso Brasileiro do Algodão (CBA) ocorre de 17 a 19 de agosto de 2021,
no novo Centro de Convenções
de Salvador, capital da Bahia.
Pela segunda vez, o Estado recebe o principal encontro da cadeia produtiva, promovido pela Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa). A entidade realiza
o congresso com o apoio da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e
do Instituto Brasileiro do Algodão (IBA). Em
agosto de 2020, mais de 70% da área física disponível para as empresas mostrarem
produtos e serviços já estava reservada.
Nesta edição, o CBA inova com a participação online de congressistas e a eventual possibilidade da presença de palestrantes, de maneira virtual, em diferentes
partes do mundo. “O congresso é o grande fórum do conhecimento, da tecnologia
e do relacionamento da cotonicultura do
País. Estamos confiantes que teremos um
grande evento em 2021”, declara o presi-
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dente da Abrapa, Milton Garbugio. Para o
presidente do 13º CBA, Júlio César Busato, os desafios impostos pela pandemia
da Covid-19 seriam superados e iriam servir de aprendizado e de fortalecimento.
Busato preside a Associação Baiana dos
Produtores de Algodão (Abapa) e assumirá a presidência da Abrapa.
O tema desta edição será “Algodão brasileiro – desafios e perspectivas no novo cenário mundial”. De acordo com Busato, as
metas brasileiras do setor cotonicultor já
eram grandes antes da Covid e serão ainda maiores depois dela. “Pretendemos, até
2030, chegar ao lugar de maior exportador
mundial de algodão. Para isso, será necessário colher mais, aumentar ainda mais as
altíssimas médias de produtividade, e evidenciar os diferenciais de sustentabilidade, qualidade, credibilidade e escala do
produto nacional”, destaca.
Para alcançar o objetivo de galgar a posição de líder mundial no fornecimento de
algodão, o Brasil terá de plantar mais e in-

crementar as produtividades, atualmente
já consideradas excelentes (é o líder global
em produtividade de algodão sem irrigação). Bater essas marcas, de forma sustentável, exige pesquisa, desenvolvimento e
uso das melhores práticas, na avaliação do
coordenador científico do CBA, o pesquisador Jean Belot. “Teremos de ser competitivos em qualidade e preço, implementando,
cada vez mais, as melhores recomendações
técnicas de manejo da lavoura, assim como
na colheita e no pós-colheita.”
O evento acontece a cada dois anos. Na
edição de 2019, realizada em Goiânia (GO),
o CBA reuniu 2,1 mil congressistas e cerca
de 3 mil participantes. Contudo, mais do
que números, o objetivo da edição é aglutinar o máximo possível a cadeia produtiva, presencial e fisicamente, e oferecer grade científica de palestras, salas temáticas
e workshops alinhados ao contexto atual e
aos desafios impostos pela conjuntura. Outras informações podem ser obtidas no site
http://congressodoalgodao.com.br.

even before the pandemic and will be greater after it. “Until 2030,
it is our intention to reach the position of largest global cotton exporter. To this end, it is necessary to harvest bigger crops, reach
even higher productivity rates, and clearly express our degrees of
excellence in terms of sustainability, quality, credibility and our
range of national products”, he argues.
In order to achieve the objective of reaching the position of global cotton supplier leader, Brazil needs to cultivate more cotton and improve the productivity rates, nowadays already viewed as excellent
(Brazil is the global leader in cotton productivity without irrigation).
Beating these landmarks, in a sustainable manner, requires research
work, the implementation and use of best agricultural practices, argues BCC scientific coordinator and researcher Jean Belot. “We will
have to be competitive in quality and pricing, increasingly implementing the best technical recommendations regarding field management, as well as with regard to harvest and post-harvest procedures.”
The event is held every other year. The 2019 edition, held in Goiânia (GO), the BCC attracted 2.1 thousand congress people and 3 thousand participants. Nevertheless, more than numbers, the aim of the
edition is to bring together the supply chain at any cost, both in person and physically and offer a big number of scientific lectures, theme
rooms and workshops in line with the present scenario and with the
challenges coming from the pandemic scenario. For more information, please access site http://congressodoalgodao.com.br.
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he 13th edition of the Brazilian Cotton Congress (BCC)
has been scheduled for 17 – 19 August 2021, at the new
Convention Center in Salvador, capital city of Bahia. For
the second time, the State will be hosting the main gathering of the supply chain, promoted by the Brazilian Association of Cotton Producers (Abrapa). The entity holds the congress
relying on support from the Brazilian Agricultural Research Corporation (Embrapa) and the Brazilian Cotton Institute (BCI). In August 2020,
more than 70% of the area available for the companies to display their
products and services had already been reserved.
In this edition, the BCC innovates with the participation online of
conference attendees and the possible chance for the presence of
lecturers, in virtual manner, from different parts in the world. “The
congress is a real forum on knowledge, technology and cotton farming relationship in the Country. We trust we will have a great event
in 2021”, says Abrapa president Milton Garbugio. The president of
the 13th BCC Júlio César Busato maintains that the challenges stemming from the Covid-19 pandemic will be surmounted and serve as
a strengthening and learning lesson. Busato presides over the Bahia
Association of Cotton Producers (Abapa) and is about to take over
the presidency of the Abrapa.
The theme of this edition will be “Brazilian cotton – challenges
and perspectives in the new global scenario”. According to Busato,
the Brazilian targets of the cotton farming sector were ambitious
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