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Mesmo com poucos anos de história, produção de algodão em Mato Grosso proliferou
e hoje o estado responde por 50% da produção nacional e 60% da exportação

Wisley Tomaz
Da Redação

O algodão é uma cultura recen-
te em Mato Grosso, com a
produção em larga escala ini-

ciando apenas em meados da década
de 1990, aumentando significativa-
mente desde então. O Estado é o prin-
cipal produtor do país, responsável por
cerca de 50% da produção e 60% da
exportação Nacional. O início de tudo,
porém, de acordo com Mário Patriota,
um dos precursores do plantio da cul-
tura no Estado, foi no Chapadão do Pa-
recis em 1989, quando o Grupo Itama-
rati, do empresário Olacyr de Moraes,
iniciou um programa de melhoramento
genético. Já que os poucos cultivares
que existiam por aqui na época eram
de baixas qualidade e produtividade e
muito sensível a pragas e doenças di-
versas. 

Dessa maneira, as fazendas Itama-
rati, juntamente com a Empresa Brasi-
leira de Pesquisa Agropecuária (Embra-
pa), desenvolveram a espécie de algo-
dão ITA 90 (Ita, de Itamarati e 90, pe-
lo ano de seu desenvolvimento), um ti-
po com maior resistência a ramulose,
mancha de ramulária e pinta preta, al-
gumas das doenças mais comuns no al-
godão brasileiro e de maior produtivi-
dade. O ITA 90 representou uma verdadeira
revolução na cultura de algodão no Brasil.
“Tivemos muitas dificuldades naquela épo-
ca, muitas pessoas que fazem parte dessa
cadeia produtiva hoje não têm idéia de como
foi no início. Não sabíamos a época do plan-
tio, quais as melhores variedades a serem
plantadas e não sabíamos como combater
as pragas que ia aparecendo. Mas supera-
mos as adversidades e deixamos de ser im-
portadores de algodão, para nos tornarmos
o maior exportador do país”, diz Mário Pa-
triota, que paralelamente ao grupo Itamara-
ti iniciou o plantio na região Sul do Estado,
na região de Itiquira e Rondonópolis. 

Segundo Décio Tocantins, diretor execu-
tivo da Associação Mato-Grossense dos
Produtores de Algodão (Ampa) foi na década
de 1990 que as primeiras lavouras em Ron-
donópolis começaram a ser plantadas com
outro perfil, mais empresarial e com o culti-
vo do algodão surgindo como alternativa pa-
ra rotação com a soja no Cerrado. Isso por-

que nos anos de 1960 aquele região era co-
nhecida como a “Rainha do Algodão”, quan-
do havia a predominância de pequenos pro-
dutores e Mato Grosso praticamente não ti-
nha importância como produtor de algodão,
o plantio era de cerca de 40 mil ha/ano. Os
principais precursores do algodão no Esta-
do, na década de 90, foram: Adilton Sachet-
ti, Mário Patriota, Benjamin Zandonadi, Da-
niel Montoro, entre outros. 

O diretor executivo da Ampa diz ainda
que a cotonicultura foi impulsionada pelo
fato de ter obtido uma rentabilidade maior
que a da tradicional soja da época. No en-
tanto, em 1995, os produtores mato-gros-
senses tiveram um problema sério de doen-
ça na lavoura de algodão e, como não ti-
nham condições de lutar contra essa enfer-
midade sozinhos, eles se uniram para inves-
tir em pesquisas com objetivo de adaptar as
técnicas existentes na cotonicultura às con-

dições do Cerrado mato-grossense. Foi aí
que surgiu a Associação Mato-grossense
dos Produtores de Algodão (AMPA), funda-
da em 16 de setembro de 1997 para organi-
zar o setor produtivo e, de uma certa forma,
coordenar esses investimentos em pesquisa.

Em 1997, em atendimento a um pleito
dos produtores de algodão, o governo de MT
criou o Programa de Apoio à Cultura do Al-
godão Proalmat. A mesma lei que criou o
Proalmat instituiu o Fundo de Apoio à Cultu-
ra do Algodão (Facual), cujos recursos eram
destinados à pesquisa, defesa fitossanitária
e outras ações que visassem o desenvolvi-
mento da cultura do algodão em MT. Graças
a um aporte significativo de recursos para a
pesquisa, houve um incremento muito gran-
de de área de plantio de algodão. Mato
Grosso suplantou Goiás e se firmou como
produtor de mais da metade do algodão bra-
sileiro posição ocupada até hoje.
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AAssociação Mato-Grossense dos
Produtores de Algodão (Ampa) foi
criada em 16 de setembro de

1997, assinaram a Ata de Constituição os
produtores: Blairo Borges Maggi, Sérgio De
Marco, Adilton Sachetti (todos ex-presiden-
tes da entidade), Eraí Maggi Scheffer, Gil-
berto Goellner, Daniel Montoro e Darci Bri-
sot. O primeiro presidente foi Blairo Maggi e
o segundo Adilton Sachetti, que diz que o
objetivo da fundação da Ampa naquela épo-
ca foi buscar representatividade. “Estáva-
mos surgindo e nos posicionando no cenário
econômico do Estado, e para isso tínhamos
que nos unir de forma classista para plei-
tearmos legalmente algumas situações”. Na
época a Ampa tinha cerca de 30 associados,
hoje conta com 1037 associados cadastra-
dos, sendo que desse total 437 produtores
estão ativos na safra 2011/12.

De acordo com a Ata de Constituição da
Ampa, a entidade tem como finalidades con-
gregar os produtores de algodão de Mato
Grosso a fim de promover o incentivo da

produção de algodão, disciplinar e difundir
as atividades no Estado, orientar os produ-
tores em todas as fases de produção e co-
mercialização, fazer a divulgação de infor-
mativos técnicos e jurídicos do interesse da
classe e defender os interesses dos associa-
dos junto a órgãos públicos e privados. O
atual presidente da entidade é o produtor
Milton Garbugio. Neste último biênio (2010-
12) ele respondeu pela vice-presidência, ele
tomará posse em substituição a Carlos Er-
nesto Augustin na quinta-feira (06). Segun-
do ele, há vários itens que podem ser melho-
rados e para o quais a Ampa busca solu-
ções, inclusive, em parceria com outras en-
tidades do setor produtivo. “Eu destaco co-
mo entraves a serem superados a atual lo-
gística portuária, a falta de investimentos
úblicos em pesquisa e os custos de produ-
ção x os preços mínimos. A qualificação
profissional de nossos colaboradores tam-
bém é um desafio que os produtores de algo-
dão mato-grossense estão empenhados em
superar”. 

Quanto às perspectivas para a cadeia do
algodão em 2012/13, segundo o presidente
Milton Garbugio, não é das mais animado-
ras. Isso porque de acordo com dados da Se-
cretaria do Comitê Consultivo Internacional
do Algodão (ICAC na sigla em inglês): a pro-

dução global de algodão e o consumo indus-
trial estão estimados, respectivamente, em
aproximadamente 25,9 milhões de tonela-
das e 23,4 milhões ton, o que deverá resul-
tar num excesso de oferta de cerca de 2,4
milhões toneladas. “Em decorrência dos al-
tos estoques mundiais de pluma, os preços
no mercado mundial deverão estar deprimi-
dos, por isso nossa estimativa é de que ha-
verá uma redução da área de plantio de al-
godão em Mato Grosso de mais de 30%, o
que certamente irá resultar numa produção
menor de pluma em 2013”. 

O presidente da Ampa diz ainda que pro-
dutor de algodão vai continua atendendo
seus contratos, mas é provável que haja fal-
ta de algodão para atender à demanda do
mercado interno. Ele diz ainda que a decisão
de reduzir a área de plantio é estratégica, em
função da atual conjuntura interna e exter-
na, mas o produtor mato-grossense não dei-
xou de acreditar no algodão. Ele se dedica a
outras culturas (soja, milho e culturas de co-
bertura) e está habituado a essas oscilações
de mercado. Elas são normais e fazem parte
da vida do empresário rural. Hoje o cenário é
relativamente desfavorável para o algodão,
mas o principal fundamento do mercado a lei
da oferta e da procura deverá prevalecer al-
terando esse quadro a médio prazo. (WT)

O produtor Milton Garbugio,
presidente da AMPA

Ampa completa 15 anos
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Máquina faz colheita de algodão em propriedade no município de Campo Verde

Na safra 2011/12, Mato Grosso respondeu
por 56% da produção nacional, seguido pela
Bahia com 30%, Goiás com 10% e os restantes
10% estão distribuídos por outros sete estados

Foram plantados aproximadamente 723 mil ha
de algodão de 1ª e 2ª safra. A AMPA contou
nessa safra com 437 produtores ativos.

As áreas mais tradicionais de plantio estão
situadas ao longo da BR-070: Primavera do Leste,
Campo Verde, Rondonópolis e a Serra da
Petrovina, além de Pedra Preta, Alto Graças,
Itiquira, Alto Araguaia, Alto Taquari e Guiratinga.

A produção foi de cerca de 1 milhão de
toneladas de pluma, das quais mais de 300 mil
toneladas foram exportadas para países asiáticos
como China, Indonésia, Coréia do Sul, Turquia,
Paquistão, Vietnã e Tailândia.

Cultura recente, mas marcante

Chico Ferreira


