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1. O ___________ determina COMO, e QUANDO as coisas vão acontecer na 
produção de algodão no mundo.

2. Para a primeira safra, o principal limitante ao início da produção do algodão 
é a umidade, temperatura, e luminosidade , além do vazio _______. 

3. A segunda safra é a maior produtora de algodão no Brasil, e tem sua 
semeadura logo após a colheita da ________, com início em janeiro, 
mesmo sendo de segunda safra o algodão é a cultura principal. 

4. A semeadura precisa ser rápida, para que o algodão esteja com a 
produtividade definida quando a _______ chegar. 

5. As receitas só vem após o ___________ do algodão, que é separar a pluma 
do caroço, que acontece após a colheita. 

6. O que vai acontecer com o clima em sua região nos próximos 6 meses? 
____________________________________________________________

7. O fluxo de caixa é um dos pontos centrais para o cultivo do algodão, pois 
levar de ___ a ____ meses para o dinheiro retornar para o caixa. 

8. Conhecendo o ciclo produtivo e o ________________ saberemos se o 
produtor está comprando insumos e precisando de dinheiro, ou se está 
vendendo sua produção e com dinheiro no bolso. 

9. A ___________ é a bolsa que dá referência mundial para os preços do 
algodão. 

10.Você deve olhar a fazenda  de forma dinâmica, entendendo a cultura do 
algodão e também das demais culturas que esse produtor trabalha. 

11. O algodão é uma cultura estratégica por seu valor agregado, traz ótimas 
oportunidades de ganhos, mas também é altamente exigente, e não é 
indicada para todos os produtores, pois seu risco é ____ para quem não 
tem o perfil adequado.

Anotações: 
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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