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Mato Grosso é o maior produtor de algodão do Brasil, tendo
alcançado pouco mais de 60% da produção nacional de fibra na
safra de 2017/2018. Ao longo da última década, a fibra de algodão brasileira conquistou o mercado internacional, sendo que,
atualmente, metade da fibra é comercializada nesse mercado, e
a outra parte consumida pela indústria têxtil nacional. Para cada
mercado é preciso atender exigências específicas de qualidade
da fibra; caso não seja possível atender essas exigências, a fibra
de algodão perderá cada vez mais competitividade em relação
às fibras sintéticas.
A qualidade da fibra tem dois componentes distintos: a qualidade “visual” e de carga em impurezas e a qualidade intrínseca da fibra relacionada às propriedades físicas desta. Esses dois
componentes são avaliados em laboratórios de classificação,
por classificadores profissionais e por meio de equipamentos
HVI (High Volume Instrument); sabe-se que qualquer fibra de
algodão encontrará mercado, desde uma fibra muito carregada
em impurezas, contaminada ou até uma fibra com problemas
de qualidade intrínseca, porém, a comercialização desse tipo de
fibra será realizada com deságios que podem ser muito importantes. Assim, produzir uma fibra de qualidade é também indispensável para melhorar o balanço econômico dessa produção e
para assegurar a sustentabilidade a médio e longo prazo desse
cultivo para os cotonicultores brasileiros.
A elaboração da qualidade da fibra a campo é um processo
muito complexo dentro da planta de algodão e é influenciada
por numerosos fatores, desde a genética da planta (a escolha da
variedade), passando pelo manejo da lavoura (fertilização, controle de pragas e doenças, desfolha etc.) até as condições edafoclimáticas do ano. Como resultado desse conjunto de fatores,
será estabelecido um “potencial” de qualidade da fibra no momento da abertura dos capulhos da lavoura. Todas as operações
de colheita e pós-colheita realizadas a partir dessa etapa poderão reduzir esse potencial de qualidade, até a comercialização da
fibra e seu embarque para o comprador.
Conhecer detalhadamente todos esses fatores que incidem
sobre a qualidade da fibra e apresentar recomendações para
produção de uma fibra de qualidade foi o objetivo do “Programa
de Qualidade da Fibra de Mato Grosso” e desse manual, a fim
de auxiliar os produtores de algodão de Mato Grosso a produzir
uma fibra de algodão cada vez mais bem adaptada às condições
do mercado. Esse projeto foi também a oportunidade para aproximar os produtores de algodão dos consumidores e da indústria têxtil, tanto da fiação como de tecelagem ou de confecção.
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