


O PROGRAMA “QUALIDADE 
DA FIBRA DE ALGODÃO NO 
ESTADO DE MATO GROSSO”

PARTE 1

Produzir uma fibra de qualidade, com boas práticas de manejo. 
Com essa preocupação, a Associação dos Produtores de Algodão de 
Mato Grosso (Ampa) encarregou o IMAmt de conduzir um programa 

de qualidade abrangendo diversos aspectos: monitoramento da 
qualidade produzida a cada ano, identificação dos principais gargalos 

para produzir uma fibra de qualidade e elaborar recomendações 
de manejo a campo e durante o beneficiamento, a fim de melhorar 

a qualidade de algodão de Mato Grosso. A aproximação dos 
produtores da indústria têxtil nacional é outro tema fundamental 

contemplado nesse programa, assim como medidas de segurança e 
de proteção contra os incêndios.
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O pioneirismo e a persistência dos 
cotonicultores mato-grossenses, ao 
longo de mais de duas décadas, pos-
sibilitou o crescimento com sustenta-
bilidade da produção de algodão no 
Estado, fazendo com que a ela atin-
gisse o quadro atual, no qual, segun-
do os dados da Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab) e do Ins-
tituto Mato-grossense de Economia 
Agrícola (Imea), Mato Grosso, na safra 
2017/2018, representará aproximada-
mente dois terços da área de algodão 
cultivada no Brasil.

Esse mesmo espírito também se 
expressa na presente inciativa: editar 
um Manual de Qualidade de Fibra, 
buscando abranger todas as etapas 
do processo produtivo e de comercia-
lização do algodão, contando com a 
colaboração de elementos ativos na 
cotonicultura.

Para tanto, nesta publicação esta-
mos contando com a participação di-
reta de vários autores, pesquisadores 
e especialistas, que têm participado, 
a partir da implantação do Programa 
de Qualidade de Fibra de Algodão 

no Estado de Mato Grosso, em 2012, 
de diversas atividades, e que, com 
dedicação e desprendimento, têm 
contribuído significativamente para 
a consolidação do referido programa.

A Associação Mato-grossense dos 
Produtores de Algodão (Ampa), desde 
a sua constituição, em 1997, vem de-
dicando especial atenção à qualidade 
da fibra de produzida em Mato Gros-
so e procura atender às necessidades 
do mercado interno e internacional; 
já em 2001, foi responsável pela reali-
zação da 1ª Semana da Qualidade do 
Algodão de Mato Grosso.

Cabe destacar ainda que, em 2003, 
a Ampa foi pioneira no processo de 
utilização de etiquetas com código de 
barras para identificação dos fardos de 
pluma de algodão, procedimento que, 
em 2004, estendeu-se para todo o Bra-
sil, com a designação de um numero 
único para cada fardo produzido, que 
o acompanha até a sua utilização pela 
indústria têxtil, garantindo a rastreabi-
lidade em todas as etapas da cadeia.

Com a criação do Instituto Mato-
-grossense do Algodão (IMAmt), em 

O programa de qualidade de fibra  
de algodão no estado de Mato Grosso

Sérgio DUTRA
Dutra Projetos 
LTDA

1ª Semana da Qualidade, Campo Verde/MT, 2001 (Foto: AMPA)
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2007, novas ferramentas, dados de pesquisa, 
monitoramento a campo e análises laboratoriais 
têm sido postos à disposição aos cotonicultores 
para garantir a qualidade em todas as etapas da 
cadeia produtiva do algodão.

Em 2012, a Diretoria da Ampa promoveu 
em todos seus núcleos regionais, de 28 a 30 de 
maio, a 3ª Semana da Qualidade do Algodão 
de Mato Grosso, quando foram apresentadas e 
debatidas, sob a coordenação do consultor de 
marketing e qualidade do algodão Michael Hans 
Joerg Rueckriem e do gerente industrial da Coo-
perfibra, o engenheiro têxtil Antonio Marcos do 
Nascimento, treze diretrizes com o intuito de 
garantir a qualidade do algodão produzido no 
Estado de Mato Grosso, abaixo relacionadas:

1. Avaliar, em todos os sentidos, a área a ser 
plantada, levando em conta as condições 
edafoclimáticas, a capacidade da equipe, a in-
fraestrutura, o maquinário e os implementos 
disponíveis, do plantio à entrega dos fardos 
beneficiados;

2. Certificar-se de que toda mão de obra envol-
vida na cadeia produtiva do algodão receba 
treinamento adequado para cada etapa do 
ciclo de produção, do plantio ao beneficia-
mento;

3. Utilizar sementes com alto grau de pureza e 

qualidade, seguindo as recomendações téc-
nicas do obtentor para a época de plantio e 
manejo;

4. Manejar adequadamente todas as pragas da 
cultura do algodoeiro, principalmente as que 
interferem diretamente na qualidade extrín-
seca da fibra, como pulgão, mosca-branca, 
lagartas, percevejos sugadores, entre outros;

5. Controlar adequadamente as doenças do al-
godoeiro, principalmente as que causam des-
folha precoce, interferindo diretamente na 
qualidade intrínseca da fibra;

6. Combater rigorosamente todos os tipos de 
plantas daninhas, visando manter até a épo-
ca da colheita a lavoura limpa, a fim de evitar 
contaminação da pluma;

7. Em caso do uso de desfolhantes e maturadores, 
seguir rigorosamente as recomendações técni-
cas, para não interferir na qualidade da fibra;

8. Revisar adequadamente todos os equipa-
mentos a serem utilizados na colheita; aferir 
as regulagens dos equipamentos e a limpeza 
destes ao longo dos dias de colheita;

9. Colher separadamente variedades e talhões 
com umidade adequada, identificando-os de 
forma correta, a fim de evitar a desuniformi-
dade dos lotes;

3ª Semana da 
Qualidade, 29 
de março de 
2012, Primavera 
do Leste/MT
(Foto: Gustavo 
Magnani / 
IMAmt)
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10. Preparar adequadamente a for-
mação dos módulos, de forma que 
tenham     contaminação mínima 
de fundo, controlando a tempe-
ratura e a umidade, mantendo-os 
devidamente protegidos de preci-
pitações e poeiras;

11. Planejar e administrar a recepção, 
o armazenamento e o manejo dos 
módulos no pátio da usina, a fim 
de evitar mistura de algodão, con-
taminações de poeira e problemas 
de umidade;

12.  Realizar a manutenção preventiva 
e periódica das algodoeiras, 
de modo que o processo de 
beneficiamento seja adequado à 
redução dos diferentes tipos de 
impurezas presentes no algodão;

13.  Enviar as amostras para análise 
de características HVI para labora-
tórios idôneos e com tradição de 
resultados provados.

A participação durante toda a pro-
gramação foi bastante representativa, 
e a maioria expressiva dos profis-
sionais atuantes na cotonicultura 
e produtores considerou estraté-
gica a implantação do Programa 

de Qualidade do Algodão de Mato 
Grosso, tendo como meta a busca 
da melhoria contínua da qualidade 
intrínseca do algodão.

1. Implantação do Programa  
de Qualidade de Fibra do Algodão 
de Mato Grosso

Diante dessa demanda dos coto-
nicultores mato-grossenses, a Ampa 
submeteu, ainda em 2012, um proje-
to ao Instituto Brasileiro do Algodão 
(IBA) com a finalidade de implantar 
o Programa de Qualidade de Fibra 
do Algodão de Mato Grosso, que foi 
aprovado e já contou com os trabalhos 
de campo da equipe de assessores 
técnicos Regionais (ATRs) do IMAmt, o 
que permitiu a coleta de amostras de 
20% dos talhões cultivados em Mato 
Grosso, na safra 2011/2012.

A partir de então, a cada sa-
fra têm sido coletadas amostras 
de algodão em caroço, de 20% 
dos talhões em produção, sendo a 
representatividade proporcional à 
participação de cada cultivar em re-
lação à área plantada no Estado.

Essas amostras destinam-se ao 
monitoramento da qualidade de fibra 
produzida e têm sido utilizadas para 

Amostras 
de fibra de 

algodão para 
análise das 

características 
HVI (Foto: 

Jean Belot / 
IMAmt)
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determinação das características HVI, para a reali-
zação de pesquisas em parceria com a Texas Tech 
University (TTU), principalmente por meio da rea-
lização de análises AFIS, para ensaios e estudos 
sobre tingimento, realizados em conjunto com a 
empresa Santista S.A., bem como para testes in-
terlaboratoriais utilizando diferentes métodos de 
detecção de pegajosidade do  algodão. 

Cabe destacar que algumas premissas básicas, 
mas importantes, foram levadas em considera-
ção para a implantação do referido programa:

• Qualidade é um conceito subjetivo; o termo 
vem do latim qualitas (qualidade, natureza das 
coisas) e está relacionado às percepções de 
cada indivíduo. Quando tratamos de produtos 
e serviços, as necessidades e as expectativas 
dos clientes influenciam diretamente nessa 
percepção;

• Não basta o produto estar em conformidade 
com as exigências do mercado, ele também 
deve apresentar diferenciais agregados, algo 
que produtos similares não possuam, gerando 
uma relação custo-benefício positiva;

• Embora a cotonicultura esteja sujeita às osci-
lações e à volatilidade dos mercados de com-
modities, esse risco é inerente à atividade agro-
pecuária e não deve interferir nos padrões de 
qualidade estabelecidos em contrato, cada 
vez mais requeridos pelo mercado;

• Os produtores mato-grossenses têm assegu-
rado aos executores do programa acesso a 
suas propriedades, usinas de beneficiamento 
de algodão e demais estabelecimentos in-
tegrantes da cadeia produtiva, bem como a 
documentos e registros pertinentes, possibili-
tando o acompanhamento de todas as etapas 
referentes à produção, à colheita, ao beneficia-
mento e à comercialização do algodão;

• Devido à diversidade das condições climá-
ticas, de solo e de datas de plantio, há uma 
grande variabilidade na qualidade da fibra 
produzida, sendo que o banco de dados com 
informações sobre a qualidade da fibra pro-
duzida em Mato Grosso nas últimas seis safras 
permite compreender, com maior segurança, 
o comportamento dos cultivares utilizados, 
sob um espectro mais amplo;

• Essas informações são indispensáveis para 
o Programa de Melhoramento Genético de 
Algodão do IMAmt, bem como para que os 

cotonicultores possam efetuar a adequação, 
permanente, dos padrões de qualidade da fi-
bra em função do constante lançamento de 
novas cultivares, por meio da análise das infor-
mações disponibilizadas em dias de campo, 
palestras, visitas técnicas, workshops e circula-
res técnicas, sempre em consonância com as 
demandas do mercado.

O Programa de Qualidade vem propiciando 
o desenvolvimento de novas metodologias para 
o monitoramento da qualidade a campo, duran-
te a colheita, nas usinas de beneficiamento e nos 
processos de comercialização, sendo que essas 
abordagens serão detalhadamente descritas nos 
próximos capítulos da presente publicação.

2. Integração com a indústria têxtil 

Uma das principais estratégias para garantir 
a efetividade do Programa de Qualidade tem 
sido a realização dos Workshops da Qualidade.

Desde sua primeira edição, em 22 de março 
de 2013, o evento tem buscado apresentar aos 
cotonicultores mato-grossenses e aos profissio-
nais de suas empresas as principais necessidades 
da indústria têxtil brasileira, como também as do 
mercado internacional.

Essas informações têm sido obtidas a partir 
de visitas técnicas nacionais, realizadas aos prin-
cipais polos brasileiros de produção têxtil, e por 
meio de missões internacionais aos principais 
centros de pesquisa que realizam trabalhos rele-
vantes sobre a qualidade da fibra de algodão.

Assim, cada workshop tem se constituído em 
um espaço de integração da cadeia têxtil, onde os 
principais fatores que interferem na qualidade do 
algodão — desde a escolha da cultivar até o embar-
que da pluma para o mercado interno e externo — 
são abordados por diferentes ângulos, a cada ano.

A segunda edição do Workshop da Quali-
dade do Algodão ocorreu em 22 de agosto de 
2014 e contou com a participação do prof. dr. 
Eric Hequet, diretor do Fiber and Biopolymer Re-
search Institute (FBRI), da Texas Tech University.

Hequet é uma liderança internacional na in-
vestigação sobre a medição de propriedades das 
fibras de algodão e seus contaminantes, incluin-
do a avaliação dos impactos da qualidade da fi-
bra no processamento têxtil, realizada em labo-
ratórios altamente especializados que simulam 
as condições operacionais das máquinas mais 
modernas em uso no mundo.
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Cabe destacar que, nesse 
workshop, ocorreu também a apre-
sentação da engenheira têxtil da 
Santista S.A. Vanessa Bellote, que foi 
muito rica em detalhes no que tan-
ge a todos os procedimentos que a 
empresa mantém para o controle da 
qualidade do algodão, visando garan-
tir o máximo desempenho da fibra de 
algodão na indústria.

Na oportunidade, foi celebrado um 
Termo de Cooperação Internacional 
entre o IMAmt e a Texas Tech Univer-
sity, passo fundamental para o avan-

ço das iniciativas dos cotonicultores 
mato-grossenses no que concerne à 
qualidade do algodão.

O 3º Workshop da Qualidade 
do Algodão, realizado em 12 de ju-
nho de 2015, no auditório da sede da 
Ampa, em Cuiabá/MT, foi ampliado o 
processo de troca de experiência com 
os profissionais da indústria têxtil bra-
sileira e internacional.

Ficou claro que a busca da quali-
dade envolve muitos desafios, que 
incluem decisões a serem tomadas 
antes do início do plantio do algo-

Milton 
Garbugio, 

presidente 
da Ampa, na 
abertura do 

1º Workshop 
da Qualidade 

- 2013
(Foto: Martha 

Baptista /
Ampa)

Prof. Dr. Eric 
Hquet, da 

Texas Tech 
University, no 
2º Workshop 

da Qualidade 
- 2014 

(Foto: Ampa)
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doeiro, passando pelas etapas de colheita, bene-
ficiamento e armazenamento da pluma.

Também foi dada muita ênfase à necessida-
de constante de investimento na capacitação da 
mão de obra, no campo e nas usinas de benefi-
ciamento. Todas essas questões comprovam a 
complexidade da cotonicultura e foram debati-
das durante o workshop.

O evento deu continuidade à aproximação 
com a indústria têxtil nacional, que esteve repre-
sentada por executivos e profissionais de grande 
gabarito, os quais realizaram apresentações mui-
to qualificadas, seguidas de debate com produ-
tores e colaboradores de diversas empresas coto-
nicultoras de Mato Grosso.

“A qualidade da fibra do algodão depende de 
vários fatores, a evolução é constante e já avança-
mos bastante. O fato de estarmos aqui, conversan-
do com os produtores e outros agentes da cadeia 
produtiva, é parte desse processo evolutivo”, afir-
mou Rogério Segura, da empresa Star Colours 
(Santa Bárbara D’Oeste/SP), mediador da mesa 1.

“O produtor ainda está longe da indústria e vi-
ce-versa. Há um conjunto de problemas gerados 
na lavoura e no beneficiamento que refletem lá 
na frente. A partir do momento em que o pro-
dutor entender esses problemas, ele vai ajudar 
a indústria e todos sairão ganhando”, comentou 
Thales Cruz Figueiredo, representante do Gru-
po Vicunha, em uma referência a aspectos da plu-
ma (como pegajosidade) que podem gerar per-
das na qualidade quando o algodão passa pelo 
maquinário altamente sofisticado das empresas 
do setor têxtil.

Outra atividade, também com a finalidade de 
promover a integração dos cotonicultores com 
toda a cadeia têxtil, teve início em novembro de 
2015, com a visita técnica à fábrica da Santista 
S.A., em Americana/SP.

As visitas técnicas são complementares aos 
Workshops da Qualidade e permitem um contato 
mais próximo entre os profissionais do campo e 
as diversas modalidades de indústrias têxteis em 
atividade no país.

Mesa 1 - Os 
desafios da 
qualidade do 
algodão para a 
indústria têxtil 
no 3º Workshop 
da Qualidade - 
2015  
(Foto: Ampa)
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Nessa oportunidade, o planeja-
mento e a realização da visita contou 
com o apoio fundamental da Santista 
S.A., nas pessoas de seus dirigentes 
e colaboradores, que organizaram 
um programa completo, coordenado 
pela área de qualidade da empresa, 
abrangendo desde a fiação, passando 
pela tecelagem, tingimento até o pro-
duto acabado (jeans). 

Nessa atividade, destacamos tam-
bém a presença de diversos traders 
que puderam compartilhar com a 
delegação organizada pelo IMAmt, 
composta por trinta pessoas, entre 
produtores, gerentes de qualidade, 
gerentes de usinas de beneficiamen-

to e representantes da área comercial.
O conjunto dos participantes con-

siderou que a realização de visitas 
como essa contribui muito para a qua-
lificação dos profissionais que atuam 
na cadeia produtiva do algodão.

Em maio de 2015, foi realizada a Vi-
sita Técnica às Indústrias Têxteis de 
Santa Catarina, também com uma co-
mitiva de trinta participantes de Mato 
Grosso, iniciada em 10 de maio pela em-
presa Brandili Têxtil Ltda., em Apiúna/
SC, do segmento de malhas, seguida da 
visita à Malhas JN Ltda., em Rodeio/SC, 
da área de fiação e malharia. A seguir, 
foi realizada a visita à Incofios Indústria 
e Comércio de Fios Ltda., em Indaial/SC.

Palestrante 
Vanessa 
Bellote - 

Auditório 
da Santista 
S.A., 18 de 
novembro 

de 2015, 
Americana/SP  

(Foto: Jean 
Belot / IMAmt)

Visita técnica 
à Cremer S.A., 
Blumenau/SC, 

11 de maio 
de 2016 (Foto: 

Ampa)
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No dia seguinte ocorreu a visita à Karsten S.A., 
em Blumenau/SC, com acesso a todo o parque 
fabril para a produção da linha de cama, mesa e 
banho, seguida de almoço oferecido pela direto-
ria da empresa à comitiva de cotonicultores ma-
to-grossenses.

A programação foi finalizada com visita à Cre-
mer S.A., também em Blumenau/SC, que se dedi-
ca à produção de itens para o segmento de saúde 
e higiene pessoal.

Nas palavras do produtor de Campo Novo do 
Parecis/MT e então diretor da Ampa, Sérgio Intro-
vini, “a programação foi um sucesso e mostrou 
que estamos no caminho certo, em que o pionei-
rismo do algodão de Mato Grosso fica marcado 
por iniciativas como esta, que tem que ser difun-
dida, com muito empenho, devendo ter conti-

nuidade com novas visitas a clientes diferentes, 
fazendo massivamente o marketing do algodão 
de Mato Grosso”.

Entre 4 e 11 de setembro de 2016, foi realizada 
Missão Técnica Internacional, com a presença 
de técnicos e produtores de algodão mato-gros-
senses, aos Estados Unidos, iniciada com a visita 
ao Laboratório Fiber and Biopolymere Research 
Institute (FBRI) da Texas Tech University (TTU) em 
Lubbock, Texas, onde o grupo foi recebido pelo 
diretor, prof. dr. Eric Hequet.

Na oportunidade, o então presidente da 
Ampa, Gustavo Piccoli, enfatizou que todas as in-
formações colhidas durante a visita à TTU foram 
muito valiosas, pois visam a melhoraria da quali-
dade de fibra produzida em Mato Grosso. “Hoje 
a Ásia é o principal mercado do algodão brasilei-

Grupo da 
Missão 
Internacional 
na Texas Tech 
University, 
Lubbock, Texas
(Foto: Ampa)

Palestra durante 
o 4º Workshop 
da Qualidade, 
Cuiabá/MT, 7 
de outubro 
de 2016 (Foto: 
Chico Ferreira  
/ Ampa)
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ro, e os produtores mato-grossenses 
(que respondem por mais de 60% da 
pluma exportada) têm que oferecer 
uma fibra de comprimento adequa-
do, com boa uniformidade e pequeno 
índice de fibras curtas.”

A Missão Técnica ao Texas contou 
também com visita à unidade da Lum-
mus, líder mundial no fornecimento 
de máquinas para o beneficiamento 
do algodão, ao Cotton Production e 
Processing Research do USDA, ambos 
na cidade de Lubbock, e foi finaliza-
da com a programação na Texas A&M 
University, em College Station.  

Em 7 de outubro de 2016 foi rea-
lizado o 4º Workshop da Qualida-

de do Algodão. O evento foi marca-
do por intensos debates e reflexões, 
pois, logo na abertura, foi levantada 
a questão “Qual é o algodão do ama-
nhã?”, por parte de Fernando Pimen-
tel, diretor executivo da Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil e de Con-
fecção (Abit).

Um dos palestrantes convidados, 
Walter Hamaoka, gerente comercial e 
classificador de algodão da Kurashiki 
do Brasil, alertou que a modernização 
no processo de colheita e do benefi-
ciamento, bem como a utilização de 
novas variedades de sementes, asso-
ciadas à crescente automação das in-
dústrias têxteis, vêm acendendo um 

Visita à 
colheita do 

algodão 
- Fazenda 

Modelo, 
Campo Verde/

MT, 17 de 
agosto de 

2017
(Foto: Guido 

Hobolt)

Abertura 5º 
Workshop da 

Qualidade 
com 

Governador 
Pedro Taques, 

Cuiabá/MT, 
18 de agosto 

de 2017 (Foto: 
Ampa)
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sinal amarelo para empresas como a Kurashiki 
do Brasil, que dependem de uma pluma de alta 
qualidade.

O 5º Workshop da Qualidade do Algodão, 
realizado em 18 de agosto de 2017, contou com a 
visita prévia de industriais têxteis, principalmen-
te de Santa Catarina, que tiveram a oportunida-
de, na véspera, de acompanhar, em Campo Ver-
de/MT, atividades de colheita e beneficiamento.

Para abertura do 5º Workshop da Qualidade, 
foi convidado o Governador de Mato Grosso, Pe-
dro Taques, que apresentou as potencialidades 
do Estado para os industriais presentes.

A seguir, foram realizadas diversas palestras 
no auditório da Ampa, contando, mais uma vez, 
com a participação expressiva de profissionais 
dos diversos segmentos que atuam na cadeia do 
algodão.

Dando continuidade às atividades de visitas 
técnicas, no final de novembro de 2017, a progra-
mação desenvolvida abrangeu os polos têxteis de 
Sergipe e do Ceará, onde o grupo, formado por co-
tonicultores mato-grossenses e traders que atuam 
na região Nordeste, visitou cinco empresas.

Primeiramente, foi realizada a visita à Sergipe 
Industrial Têxtil S.A. (Sisa), em Aracaju, empresa 
com 135 anos de atuação no segmento; no dia 
seguinte, a comitiva esteve na Companhia Indus-
trial Têxtil (CIT), em Estância/SE, do Grupo Cons-
tâncio Vieira. Ambas as empresas, com muita 
história e tradição no setor têxtil, estão moderni-
zadas, produtivas e competitivas, permitindo vis-
lumbrar um futuro promissor para os industriais 
que estão investindo no setor.

Na sequência, o grupo deslocou-se para o Es-
tado do Ceará, onde foram visitadas as plantas 
fabris da Vicunha e do Grupo Lunelli, em Mara-
canaú/CE, e a Tecelagem Bezerra de Menezes 
(TBM), na capital Fortaleza. 

“Essa interação entre produtores e represen-
tantes dos demais elos da cadeia do algodão é 
fundamental para que estejamos aptos a conso-
lidar nossa fatia de mercado e aumentar a parti-
cipação da fibra natural no segmento têxtil”, des-
tacou Alexandre Schenkel, presidente da Ampa, 
que liderou a comitiva na oportunidade.

3. Qualidade exige atuação em todas  
as etapas da cadeia têxtil

Esta breve introdução, que relata algumas 
das ações do Programa de Qualidade da Fibra 
de Algodão no Estado de Mato Grosso, busca 
apresentar ao leitor o vasto universo que está 
sendo explorado a partir dessa iniciativa inova-
dora da Ampa, em sintonia com a evolução tec-
nológica do parque industrial têxtil em todo o 
mundo, que requer um nível de qualidade cada 
vez mais elevado por parte dos cotonicultores, 
sob pena de serem aplicados deságios sobre os 
valores pagos pela pluma, bem como favorecer 
a perda de mercado para a fibra sintética.

Interagir com esse segmento amplo e espe-
cializado é muito importante; assim, estamos 
apresentando a seguir, breves depoimentos de 
profissionais destacados, com os quais o pro-
grama tem privado de um estreito e profícuo 
relacionamento.

Visita técnica 
à Vicunha, 
Maracanaú-CE, 
29 de novembro 
de 2017  
(Foto: Ampa)
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Alexander Kurre 
Administrador de empresas, gerente comercial do Departa-
mento de Algodão na ADM do Brasil Ltda e trabalhando no 
mercado internacional de algodão há onze anos.

 
Ao longo dos meus onze anos de atuação no mercado algodoeiro, 
percebi uma boa mudança na qualidade do algodão brasileiro (para 
melhor). Mesmo assim, a busca por melhor qualidade continua. Fico 
muito grato de ter tido a oportunidade em participar do Programa de 
Qualidade do Algodão da Ampa/IMAmt desde o início, participando 
dos workshops e levando a importância da qualidade em todas as 
características do algodão, intrínsecas ou não, para o produtor seus 
colaboradores.

A qualidade da fibra do algodão influencia diretamente no ren-
dimento das fiações e tecelagens, além de interferir diretamente na 
qualidade dos fios e, consequentemente, dos tecidos produzidos. 
Cada processo de fabricação de fios, cada titularidade, cada finalida-
de, exige determinadas características do algodão. Em um caso de 
fiação open end, por exemplo, para os títulos mais grossos, pode-se 
utilizar algodões com fibras mais curtas, desde que o algodão apre-
sente certa maturidade e resistência. No caso de um processo de fios 
penteados e mais finos, a uniformidade, índice de fibras curtas e mi-
cronaire têm extrema importância.

 Os equipamentos das fiações estão ficando mais modernos e rápi-
dos (alta produção), e a exigência de qualidade dos fios para produtos 
cada vez mais sofisticados demanda boas características intrínsecas 
do algodão. Na minha experiência de indústria têxtil, pude perceber 
que existe certa ‘flexibilidade’ quanto às características do algodão, 
porém com muita cautela para não prejudicar a performance do in-
dustrial e tão pouco a qualidade dos produtos finais. Hoje, atuando 
no comércio internacional, sinto muito mais estas exigências, não 
apenas por parte da indústria nacional, mas também por parte das 
indústrias para as quais vendemos algodão mundo afora.”

“
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José Altino Comper 
Presidente do Sindicato das Indústrias de Fiação, Tecelagem e do Vestuário de 
Blumenau (Sintex).

 
Tenho acompanhado a produção de algodão no Brasil. Neste segmento, Mato Grosso tem 
se destacado. Pelo volume produzido, pela qualidade entregue tanto para o mercado na-
cional como o externo. No último Workshop da Qualidade, em 2017, quando tive o prazer 
e a satisfação de estar presente com outros empresários e executivos de muitas empresas 
têxteis do Brasil, verificamos in loco o grande trabalho realizado pela Ampa/IMAmt na bus-
ca constante de melhoria de qualidade e em sintonia para ofertar ao mercado produtos de 
melhor qualidade e alinhados com a necessidade das indústrias têxteis. Além do workshop, 
visitamos algumas fazendas e constatamos também o alto nível de produtividade e o cui-
dado com o meio ambiente de todos os produtores. Buscar sempre a sustentabilidade e a 
qualidade de vida de seus colaboradores é assunto muito bem tratado.

Em um mercado cada dia mais globalizado e enfrentando todos os dias concorrências de 
toda parte, é muito importante que nossas indústrias tenham a segurança de fornecimen-
to de seus insumos. A indústria têxtil brasileira alinha-se, agradece e parabeniza a AMPA/
IMAmt pelo grande trabalho realizado, que garante qualidade, volume e preços competiti-
vos para o algodão nacional, trazendo para nós, da indústria, tranquilidade quanto a nossa 
principal matéria-prima. Com isso, a cadeia têxtil consegue levar aos consumidores brasilei-
ros produtos de qualidade e com custos que permitem, a cada brasileiro, adquirir produtos 
que lhes traga satisfação e atenda a suas necessidades. Ampa/IMAmt, parabéns e obrigado.”

“

Maria José Orione 
Formada em engenharia mecânica têxtil pela Faculdade de Engenharia Industrial (FEI), 
com especialização em Máquinas Têxteis pela Scuola Superiore Mecanotessile e Tessile, de 
Pordenone, Itália. Pós-graduada em Administração Industrial pela Fundação Vanzolini (USP), 

possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Atua no setor Jeanswear há mais 
de 25 anos e atualmente é diretora de Planejamento Estratégico e Marketing na  Capricórnio Têxtil, uma 
das três maiores produtoras de denim do Brasil. Exerce atividades acadêmicas desde 2003 e, atualmente, é 
coordenadora e professora do curso de One Year Fashion Business do IED (Istituto Europeo di Design).

 
Ao participar do 5º Workshop da Qualidade do Algodão, em agosto de 2017, em Cuiabá, 
promovido pelo Programa de Qualidade de Fibra de Algodão de Mato Grosso – Ampa/
IMAmt, tive a oportunidade de conhecer o sério e amplo trabalho que está sendo realizado 
por essas instituições no sentido de não só melhorar a qualidade intrínseca do algodão, mas 
também de promover um amplo debate entre os diversos elos da cadeia produtiva, seja no 
âmbito do agronegócio, ou no da cadeia têxtil, de vestuário e de moda. E essa integração 
é fundamental para que os investimentos em qualidade visem mais que produtividade e 
olhem também para as necessidades específicas de seu mercado consumidor.

No caso da indústria do denim em particular, que é meu universo de trabalho há mais 
de 25 anos, o algodão é a principal matéria-prima para a fabricação do tecido denim, que é 
utilizado para a fabricação de peças do vestuário que integram o universo conhecido como 
“jeanswear”, representando 70% do consumo de insumos do segmento. E é, também, um 
dos fatores fundamentais e responsáveis pelo sucesso e perenidade do segmento, pois a 
cultura cotoneira do Brasil e o acesso a uma matéria-prima nacional de qualidade interna-
cional possibilita a produção de tecido de qualidade com custo-benefício competitivo. E 

“
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ainda que as fibras sintéticas e, em especial, o elastano, tragam 
inovação e conforto a esse universo, o algodão é, e continuará 
sendo, o protagonista. E justamente devido a este protagonis-
mo, o conhecimento mais detalhado dos fatores geradores da 
qualidade da matéria-prima será sempre de grande importân-
cia para a sinergia entre esses dois segmentos tão importantes 
para a economia nacional.”

Rodrigo Carvalho Santiago 
Presidente da Junta dos Corretores de Algodão da BBM, membro 
da Câmara Consultiva da BBM e representante da BBM na Câmara 
Setorial do Algodão do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa).

 
Para sobreviver à feroz competição global e acompanhar a velocida-
de atual das inovações, impera a necessidade do aprimoramento dos 
processos em todas as áreas. Na cadeia produtiva do algodão não é 
diferente.

Em linha com a evolução mencionada, e no intuito de atender consu-
midores mais bem-informados e exigentes, o setor têxtil também avança 
com ações concretas no sentido de manter-se atualizado. Alguns exem-
plos são a inovação na composição dos tecidos, o aprimoramento das 
fibras naturais e sintéticas, o desenvolvimento de máquinas para menor 
custo de produção, a aplicação de tecnologia nos tecidos etc. Nesse sen-
tido, em toda cadeia têxtil o efeito cascata da pressão por alta qualida-
de e menor preço exigidos pelo consumidor final, é, sobretudo, o que 
norteia a criação e o desenvolvimento de inovações. Nesse cenário não 
há como fugir da exigência de uma boa qualidade da pluma.

É importante destacar que o Brasil conta com posição privilegiada 
no setor têxtil, pois, além de ser autossuficiente em algodão, é um dos 
poucos países que possuem em seu território todos os elos da cadeia 
produtiva, do plantio à confecção. Mesmo assim, duas grandes amea-
ças desafiam a indústria nacional: a competitividade no mercado glo-
bal e o avanço das fibras sintéticas.

Diante dos desafios ocasionados por essas ameaças, fica claro que 
somente a excelência no desenvolvimento e na execução de seus pro-
cessos e produtos são capazes de levar a indústria ao sucesso. Cada vez 
mais é exigido que algodão possua características intrínsecas e extrín-
secas de alto padrão. Isso é determinante para o resultado da Indústria, 
tanto na qualidade final do produto quanto no índice de produtivida-
de. Felizmente, com os avanços alcançados até o momento pelo setor 
produtivo, a qualidade da fibra brasileira consegue atender a deman-
da industrial. Contudo, é necessária a manutenção dos investimentos 
em pesquisas, manejo, beneficiamento, testes de qualidade (HVI) etc., 
para que a fibra natural plantada no Brasil mantenha-se apta a suprir 
as necessidades das indústrias têxteis, para que estas possam manter-
-se competitivas no cenário global. Estar sempre atentos aos custos de 
produção, ao equilíbrio das contas e ao trato adequado da lavoura é 
fundamental para colheita de fibra de boa qualidade e para o conse-
quente bom posicionamento no mercado.”

“
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Prof. Dr. Antonio Nunes Barbosa Filho
Tem graduação em Engenharia Mecânica pela UFPB, 1991, mestrado em Engenharia 
de Produção pela UFPB, 1994, especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho 
pela UFPE, 2001, doutorado em Engenharia de Produção pela UFPE, 2005. É professor 

do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Escola de Engenharia da Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE), desde 1993, da qual foi coordenador de Transferência de Tecnologia. Autor de 
livros nas áreas de Segurança do Trabalho e Gestão Ambiental.

Com grata satisfação, posto que surpreendido positivamente, muito além de qualquer ex-
pectativa anterior a respeito da produção algodoeira em nosso país, tive a oportunidade 
de conhecer parte das atividades desenvolvidas pelo Instituto Mato-grossense do Algo-
dão (IMAmt) no âmbito do Programa de Qualidade de Fibra de Algodão. Como profissional 
atuante na indústria há quase três décadas, creio que posso atestar o mais legítimo conten-
tamento com o experimentado no curto período de tempo em que, a convite do IMAmt, 
visitei algumas de suas instalações, assim como unidades atendidas por seus serviços, seja 
no campo, seja na indústria, presenciando a consecução concreta dos objetivos traçados 
em seu planejamento.

Além de perceber a seriedade e o afinco com que seu corpo funcional dedica-se à missão 
institucional, pude verificar, em face dos resultados já alcançados, a solidez do modelo esta-
belecido para a cadeia produtiva que o instituiu. A integração entre o desenvolvimento tec-
nológico – perpassando distintas especificidades do segmento –, a transferência do saber 
desenvolvido e sua aplicação, resultando constante inovação setorial, igualmente aliado à 
assistência técnica permanente e à formação profissional, quesito no qual merece destaque 
a algodoeira-escola instalada no município de Rondonópolis/MT, sem dúvida promoverão 
de modo sustentável e duradouro o fortalecimento da economia e o desenvolvimento so-
cial propiciado pela cotonicultura no Estado de Mato Grosso.

A cada um dos envolvidos em sua concepção e execução envio meus mais cordiais para-
béns pelo exitoso projeto em curso e pelo trabalho do instituto, que percebo como impres-
cindível para os destinos da unidade da federação na qual está inserido e, quiçá, para todos 
os demais estados do Brasil, uma vez que alcançará, se não desde agora, muito em breve, 
a condição de referência no tocante à produção do algodão no território nacional. Contem 
comigo na caminhada!”

“

Laferlins
Corretora de mercadorias com uma história de mais de sessenta anos no mercado 
de algodão. Atua tanto no mercado doméstico como no internacional. Nos 
últimos anos, a empresa diversificou suas atividades para os mercados de açúcar, 

combustíveis e fertilizantes. Desde 2015, tem colaborado com o IMAmt no Programa de Qualidade de 
Fibra, programando e acompanhando produtores em visitas a algumas indústrias têxteis, bem como 
visitas às atividades do Programa de Qualidade de Fibra, em Mato Grosso.

O parque têxtil brasileiro é considerado um dos mais modernos do planeta na atualidade; 
isso se deve ao fato de ter passado, recentemente, por uma crise muito grande. As fábricas 
que não se haviam modernizado acabaram por encerrar suas operações, e as que ficaram 
investiram bastante para ganhar competitividade e continuar ativas.

Hoje podemos considerar a existência de quatro grandes “tipos” de consumidores de algo-
dão, que seriam Indigo e Brim, Cama/Mesa/Banho, Fiação de Fios Penteado e Fiação Open-End.“
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Esses grupos de consumidores, nessa divisão, devem representar 
90% ou mais do consumo brasileiro, e cada um desses “grupos” exige 
parâmetros de qualidade específicos para que possa atingir melhores 
níveis de qualidade.

Sendo o algodão brasileiro considerado um dos melhores algodões 
do mundo, o mercado têxtil doméstico usufrui da vantagem de poder 
abastecer-se fazendo sua seleção por HVI, procedência, etc., e receber a 
matéria-prima conforme sua necessidade, pois fazendas/fábricas estão 
no mesmo país e comunicam-se na mesma linguagem.

Outro aspecto desse tema — qualidade da fibra — é o avanço tec-
nológico extremamente rápido que os fabricantes de máquinas trazem 
para o mercado. Isso coloca em constante xeque o desenvolvimento de 
novas variedades de algodão e o resultado de produção esperado, pe-
las indústrias, com essas novas máquinas e equipamentos disponíveis 
para fiação e tecelagem. 

Essas novas tecnologias de fabricação têxtil exigem cada vez mais 
algodões livres de qualquer contaminação, seja ela por corpos estra-
nhos ou qualquer outro contaminante natural, como pegajosidade.

 Tendo compartilhado essa experiência, temos a certeza da serieda-
de do programa e da excelente qualidade dos profissionais envolvidos 
na tarefa, sendo que as outras associações estaduais deveriam tomar 
conhecimento, para uma futura adesão, tornando-o, assim, um progra-
ma nacional de qualidade de fibra.

Esperamos que haja continuidade das atividades do Programa de 
Qualidade de Fibra do Algodão, que certamente melhorarão muito a 
qualidade do algodão brasileiro, beneficiando assim todos os elos e 
participantes da cadeia têxtil.”

Nos próximos capítulos, serão apre-
sentados resultados referentes à quali-
dade intrínseca da fibra produzida em 
Mato Grosso a partir de 2012, bem como 
alguns dados de ensaios realizados nos 
processos de colheita e beneficiamento 
do algodão que contou com apoio de 
uma equipe da Universidade Federal de 
Mato Grosso (UFMT), Campus de Rondo-
nópolis, coordenada pelo prof. dr. Renil-
do Luiz Mion. 

Outro aspecto de suma importân-
cia que tem sido tratado com muita 
prioridade no Programa de Quali-
dade é a prevenção de acidentes de 
trabalho e de incêndios, que conta 
com uma equipe de técnicos de se-
gurança, liderados pelo engenheiro 
agrônomo e de Segurança do IMAmt 
Amandio Pires Junior, que também 
será abordada, com mais detalhes, 
em um capítulo específico.

Já dispomos de dados técnicos 

coletados ao longo de seis safras de 

algodão em Mato Grosso (2011/2012, 
2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 
2015/2016 e 2016/2017), e as análises 
dessas informações são parte muito 
relevante desta publicação. 

Outro ponto de destaque são as 
primeiras correlações dos dados ob-
tidos no Brasil com os resultados das 
análises de amostras de algodão ma-
to-grossense que estão sendo objeto 
de pesquisas no laboratório da Texas 
Tech University.

Esse novo cenário, que já traz re-
sultados concretos dessa importante 
parceria internacional, permitirá uma 
visão mais ampla aos coordenado-
res e aos participantes do programa, 
contribuindo para a adequação de 
suas diretrizes e para maior qualida-
de e assertividade no Programa de 
Melhoramento Genético do Algodão 
do IMAmt, bem como nas orientações 
técnicas destinadas aos cotoniculto-
res mato-grossenses. n
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