


Muitos fatores incidem sobre a qualidade da fibra produzida em Mato Grosso
O produtor de Mato Grosso precisa ficar atento a muitos fatores de produção 

e modalidades de manejo do algodão a campo, desde a escolha da variedade, 
o manejo da fertilização e p controle de pragas e doenças até a colheita. Os 

principais fatores que incidem sobre a elaboração da qualidade serão abordados. 
Após definir o potencial de qualidade da fibra de algodão no momento da 

maturação da lavoura e da abertura dos capulhos, todas as ações de colheita, 
beneficiamento e armazenamento poderão reduzir essa qualidade.  Medidas 

precisam ser tomadas para reduzir o efeito de cada processo sobre a degradação 
da qualidade da fibra ao longo dessa cadeia de produção.

PRODUZIR UMA  
FIBRA DE QUALIDADE

PARTE 4
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Desde o início do cultivo do algo-
doeiro mecanizado em Mato Grosso, 
os trabalhos de melhoramento gené-
tico proporcionaram ganhos genéti-
cos significativos, o que possibilitou a 
comercialização de variedades adap-
tadas ao clima, ao solo e ao sistema de 
produção do Estado, resultando em 
alto potencial produtivo e qualidade 
de fibra. O algodão é cultivado em 
Mato Grosso em condições tropicais 
úmidas, necessitando de variedades 
com alta resistência ou tolerância a 
doenças como ramulose, mancha de 

ramulária e nematoides.
Assim, uma variedade é definida 

por um conjunto de características, 
como a arquitetura da planta, a du-
ração do ciclo (variedades precoce, 
intermediária e tardia), o potencial 
produtivo, o rendimento e a qualida-
de de fibra e resistência ou tolerância 
às principais doenças e nematoides. 

Na escolha de uma variedade, ge-
ralmente o potencial produtivo é a 
característica principal; ele indica a 
produtividade que pode ser alcan-
çada quando todos os fatores (água, 

Escolha da variedade para produção  
de uma fibra de qualidade 
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 Figura 1. Nova variedade do IMAmt, com excelente 
qualidade de fibra (Foto: Jean Belot) 
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luz, nutrientes, controle de pragas, doenças etc.) 
estiverem disponíveis em condições de lavoura. 
Porém, as condições de ambiente podem afetar 
significativamente a expressão desse potencial 
produtivo, assim como a qualidade da fibra, e 
cada variedade pode responder diferentemente 
ao local ou à época, o que chamamos de intera-
ção variedade x ambiente. Portanto, a escolha 
correta da variedade é de extrema importância. 
Em função da complexidade dessas interações, 
é de importância fundamental para a sustenta-
bilidade do sistema como um todo que o pro-
dutor opte por plantar mais de uma variedade, 
independentemente do sistema que ele for utili-
zar — safra, safrinha e/ou adensado —, a fim de 
minimizar o risco produtivo em sua propriedade.

1. Avaliação da fibra das novas variedades de 
algodão

Todo ano, são oferecidas novas variedades aos 
produtores; diversos tipos de resultados são dis-
ponibilizados para os produtores, para que eles 
tenham uma ideia do perfil de cada variedade. 
Comentaremos particularmente os aspectos re-
lativos à qualidade da fibra.

Qualidade da fibra nas redes de ensaios e fai-
xas demonstrativas de cultivares

As empresas obtentoras tentam orientar os 
produtores sobre as vantagens e as desvanta-

gens de cada material, tanto do ponto de vista 
agronômico, como da qualidade da fibra. Porém, 
essas variedades são em parte testadas em rede 
de ensaios com pequenas parcelas, em que se 
analisam amostras de algodão em caroço não 
sempre representativas da planta inteira. Esse 
sistema não permite que se tenha uma ideia exa-
ta do comportamento da fibra da variedade por 
diversas razões:

• Existe uma grande variabilidade de qualidade 
de fibra entre as diversas posições dos capu-
lhos na planta. Muitos trabalhos já evidencia-
ram isso, como ilustrado na Figura 2 para o pa-
râmetro de índice micronaire (IM).

Por razões operacionais, amostras “padrão” 
de capulhos colhidas em certas posições (por 
exemplo, no terço médio da planta) são usadas 
para avaliar a qualidade da fibra da parcela. Essa 
amostra pode não ser representativa da qualida-
de da planta como um todo.

• O gradiente de variabilidade intraplanta 
pode ser diferente em função do genótipo, 
como mostrado para a variabilidade intra-
planta para o comprimento de fibra (UHML) 
no Texas (Tabela 1).

O resultado mostra que é provavelmente pos-
sível selecionar variedades com menor variabi-

Figura 2 
Variabilidade de 
IM para diversas 
posições dos 
capulhos na planta 
(Fonte: R. Baird, 
2003)
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Tabela 1. Porcentagem de variabilidade intraplanta em diversos genótipos 
americanos (Fonte: Kothari et al., 2015)

Figura 3
Mapeamento 
de produtivi-

dade de um 
talhão (Fonte: 

R. Mion)
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lidade intraplanta para a qualidade de fibra, e 
assim ter estabilidade de qualidade quando cul-
tivadas em diversos ambientes.

Qualidade de fibra de um talhão
Alguns comportamentos “anormais” das varie-

dades quando cultivadas em talhões grandes (di-
ferentemente do que era esperado, em vista dos 
resultados de rede de pesquisa) podem resultar na 
heterogeneidade da produção (e da qualidade de 
fibra) em diversas partes do talhão cultivado.

A Figura 3 mostra o resultado de um mape-
amento de talhão feito em Mato Grosso, mos-
trando alta heterogeneidade de produtividade. 
Como consequência, a qualidade de fibra será 
também muito heterogênea.

Para terminar, é importante mencionar a in-
cidência do modo de colheita na heterogenei-

dade dos fardinhos de fibra provenientes do 
talhão. No caso das colheitadeiras antigas, com 
a necessidade de prensas, os módulos de algo-
dão em caroço eram o resultado da colheita de 
aproximadamente 10 toneladas, ou seja, aproxi-
madamente 2,5 hectares. Com as colheitadeiras 
novas de rolinhos, eles são de aproximadamente 
2,4 toneladas, ou seja, o resultado da colheita de 
0,6 a 0,8 hectare. O novo sistema provavelmente 
aumentará a variabilidade interfardinhos de fibra 
produzidos na parcela.

2. Variedades disponíveis para Mato Grosso

A participação das principais variedades co-
merciais e em lançamento no Estado de Mato 
Grosso, na safra 2016/2017, é apresentada na Ta-
bela 2.

Tabela 2. Principais variedades cultivadas em Mato Grosso na safra 2016/17 (Fonte: Ampa/IMAmt)

Rank-
ing

Variedades Área (ha) Área (%) Rank-
ing

Variedades Área (ha) Área (%)

1º FM 975WS 187.928 29,87 25º IMA 2106GL 1.655 0,26

2º FM 944GL 72.785 11,57 26º TMG 41WS 1.552 0,25
3º TMG 81WS 71.173 11,31 27º TMG 11WS 1.382 0,22
4º TMG 47B2RF 54.706 8,70 28º FM 951LL 1.278 0,20
5º FM 954GLT 48.578 7,72 29º DB 04 B2RF 1.212 0,19
6º FM 983GLT 28.067 4,46 30º IMA 5672B2RF 1.182 0,19
7º TMG 42WS 27.455 4,36 31º IMA 6501B2RF 839 0,13
8º DP 1243B2RF 21.487 3,42 32º TMG 48B2RF 782 0,12
9º FM 940GLT 20.693 3,29 33º FM 993 544 0,09

10º FM 913GLT 14.661 2,33 34º FMT 705 381 0,06
11º FMT 701 11.340 1,80 35º IMA 7201B2RF 357 0,06
12º TMG 43WS 9.923 1,58 36º FM 966LL 303 0,05
13º IMA 8405GLT 8.013 1,27 37º IMA 5675B2RF 292 0,05
14º FM 982GL 7.986 1,27 38º DB 05BGRF 234 0,04
15º TMG 82WS 5.485 0,87 39º FMT 709 220 0,04
16º FM 910 5.121 0,81 40º TMG 11 150 0,02
17º TMG 44B2RF 4.343 0,69 41º FM 980GLT 83 0,01
18º TMG 46B2RF 3.478 0,55 42º DP 1552RF 32 0,01
19º IMA 7501WS 3.149 0,50 43º IMA 8201LL 21 0,00
20º DP 1536B2RF 2.926 0,47 44º Exp. IBA 3 0,00
21º DP 1648B2RF 1.917 0,30 45º TMG 13WS 1 0,00
22º DP 555BGRR 1.875 0,30 46º TMG 61RF 1 0,00
23º Experimento 1.854 0,29 47º TMG 62RF 1 0,00
24º TMG 45B2RF 1.658 0,26 Total Geral 629.128,00 100,00
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Para a campanha agrícola 2017/2018, 
a participação das variedades TMG 
81WS e TMG 44 B2RF crescerá, com pro-
vável redução da FM 975WS. Apesar da 
grande quantidade de variedades dis-
poníveis, mais de 95% da área é cultiva-
da com menos de dez variedades.

A fim de orientar melhor os pro-
dutores a escolher as variedades em 
função da qualidade da fibra, dois ti-
pos de trabalhos são realizados, com-
plementando as informações forneci-
das diretamente pelos obtentores de 
cada variedade.

2.1 Resultados de ensaios compa-
rativos ou de faixas demonstrativas

Esses resultados apresentam dados 
comparativos entre variedades culti-
vadas nas mesmas condições, geral-
mente com dispositivos estatísticos. 
Esses dados são interessantes para sa-
ber qual variedade apresenta melhor 
qualidade de fibra, em condição espe-
cífica de cultivo. Porém, geralmente 
esses ensaios são conduzidos em um 
número reduzido de localidades, nem 
sempre representativas da fazenda do 
produtor.

Todos os obtentores têm à disposi-
ção dos produtores esse tipo de resul-
tados, comparando novas variedades 
com as variedades mais plantadas de 
cada região. No caso do IMAmt, temos 
conduzido ensaios que permitem rea-
lizar essas comparações (Tabelas 3 e 4, 
páginas a seguir). As características HVI 
são determinadas em amostras de fibra 
de capulhos do terço médio da planta.

É sempre importante lembrar que 
essas comparações são válidas para as 
localidades de testes e para as condi-
ções climáticas do ano; em anos de per-
fil climatológico diferente, poderá haver 
alterações de classificação de qualidade 
de fibra entre as variedades.

2.2 Resultados de amostragem de 
talhões

No marco do projeto de “Qualida-
de da fibra de Mato Grosso”, todo ano 
é realizado o monitoramento detalha-

do da qualidade da fibra produzida, 
fazendo uma amostragem da colheita 
total de talhões devidamente identifi-
cados (variedades, épocas de plantio 
etc.), representando ao redor de 20% 
dos talhões plantados no Estado.

Para cada talhão, é colhida uma 
amostra de 1,5-2,5 kg de algodão em 
caroço (a partir dos módulos ou dos 
fardos em rolo, colhidos no talhão), 
representando, a cada safra um total 
de 1.200-1.700 amostras das diversas 
regiões produtoras de Mato Grosso. 
Essas amostras são levadas para a 
estação experimental do IMAmt de 
Primavera do Leste/MT e descaroça-
das na mesma máquina, composta 
de um extrator tipo Mitchell, da Lum-
mus, e de um descaroçador de cin-
quenta serras do fabricante nacional 
Máquinas Aríus. A fibra é, em segui-
da, encaminhada para o laboratório 
da Unicotton, para avaliação das ca-
racterísticas HVI. Na safra 2015-2016, 
foram colhidas e analisadas um total 
de 1.165 amostras; e, em 2016/2017, 
1.460 amostras. 

Apresentamos geralmente os re-
sultados de duas maneiras diferentes: 
uma tabela de média (Tabela 5) e di-
versos gráficos de distribuição de va-
lores dos principais parâmetros HVI.

Os resultados da safra 2015/2016 
foram apresentados na circular técni-
ca CT 28/2017 do IMAmt. Na Tabela 5, 
apresentamos os resultados parciais 
das amostras da safra 2016/2017.

É importante comentar que os re-
sultados das médias da Tabela 5 são 
unicamente indicativos e precisam 
ser utilizados com cautela. Essas mé-
dias não poderiam ser comparadas 
entre si, já que o resultado de cada 
variedade é a média de características 
HVI de talhões diferentes. Assim, essas 
médias não são estritamente compa-
ráveis, entretanto fornecem um pri-
meiro indicativo da qualidade de fibra 
das variedades quando cultivadas em 
um grande número de ambientes di-
ferentes do Estado. É preciso cautela 
quando certas variedades são repre-
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Tabela 3. Resultados de qualidade HVI de variedades comerciais cultivadas em Campo Verde/MT, 
em ensaios comparativos (amostras do terço médio da planta), safra 2016/ 2017

Materiais
LEN UN STR EL

MIC Rd +b SFI SCI
mm % g/tex %

FM 975WS 30,2 be 83,3 ab 31,9 ac 7,0 dg 4,7 ad 80,2 8,0 8,2 142 ae

FM 944GL 31,3 ad 85,0 a 32,0 ac 6,7 eg 4,4 bd 80,2 8,0 6,9 156 ac

FM 954GLT 32,6 a 84,8 a 31,7 ac 6,3 g 4,3 bd 80,8 7,9 5,4 158 ab

FM 983GLT 31,4 ad 81,9 b 32,2 ab 6,5 fg 4,3 bd 80,3 8,0 9,7 142 ae

FM 940GLT 30,3 be 84,3 ab 29,4 bd 8,2 ac 4,2 d 80,7 7,9 7,4 145 ae

DP 1536B2RF 31,1 ad 85,7 a 33,1 a 6,7 eg 4,8 ad 81,9 7,7 6,3 160 a

IMA 5675B2RF 30,0 ce 83,9 ab 27,1 d 7,8 ad 4,3 cd 80,3 8,0 8,1 136 de

TMG 42WS 30,3 be 84,4 a 27,9 d 7,2 cg 4,5 ad 80,8 7,9 7,7 139 be

TMG 43WS 29,3 e 85,0 a 31,5 ac 7,0 dg 4,4 bd 81,3 7,9 7,7 151 ad

TMG 81WS 29,0 e 85,0 a 30,3 ad 7,6 bf 4,8 ac 81,3 7,8 7,3 143 ae

TMG 82WS 29,7 de 84,3 ab 30,0 ad 7,0 dg 4,4 ad 80,3 8,0 7,5 144 ae

DP 1648B2RF 30,7 be 85,2 a 30,0 ad 6,7 eg 4,7 ad 81,3 7,8 7,1 147 ae

TMG 45B2RF 29,3 e 85,0 a 27,9 d 7,7 ae 4,9 ab 81,3 7,8 7,5 136 ce

TMG 47B2RF 31,7 ac 84,3 ab 30,3 ad 6,6 fg 4,6 ad 81,9 7,8 6,8 147 ae

IMA 2106GL 31,9 ab 83,8 ab 29,5 bd 6,9 dg 4,4 bd 81,3 7,8 6,6 144 ae

IMA 8405GLT 31,6 ac 83,6 ab 30,0 ad 6,4 g 4,6 ad 80,8 7,9 7,4 143 ae

IMA 7501WS 29,3 e 84,4 a 31,8 ac 8,4 ab 5,1 a 81,3 7,8 7,7 144 ae

IMA 6501B2RF 31,3 ad 84,3 ab 28,8 cd 7,9 ad 4,6 ad 81,3 7,8 7,6 142 ae

IMA 7201B2RF 29,0 e 83,4 ab 29,0 bd 8,8 a 4,9 ab 80,7 7,9 8,0 131 e

CV % 2,2% 1,1% 4,3% 5,9% 5,3% 1,3% 2,4% 15,4% 5,3%

(*) Médias seguidas pela mesma letra não diferem no teste de Tuckey no nível de 5% de probabilidade
Observação: São informadas a primeira e a última letra. Exemplo: ad = abcd
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Tabela 4. Média de resultados de qualidade HVI de variedades comerciais cultivadas em Mato 
Grosso - ensaios comparativos de Campo Verde, Primavera do Leste, Sapezal, Sorriso (amostras 
do terço médio da planta), safra 2016/2017

Materiais
LEN UN STR EL

MIC Rd +b SFI SCI
mm % g/tex %

FM 975WS 30,3 84,0 31,7 7,2 4,5 81,8 8,0 7,7 148

FM 944GL 31,1 84,8 32,0 6,8 4,4 82,1 7,9 6,7 155

FM 954GLT 32,4 84,5 31,4 6,5 4,4 82,0 8,0 5,4 154

FM 983GLT 31,2 82,4 31,7 6,4 4,5 82,1 7,9 8,5 143

FM 940GLT 30,0 84,4 30,4 8,2 4,3 82,1 8,1 7,2 148

DP 1536B2RF 30,7 85,1 32,4 6,8 4,8 82,4 8,0 6,6 154

IMA 5675B2RF 29,9 83,9 27,8 7,7 4,4 81,8 8,1 8,0 138

TMG 42WS 29,7 84,2 29,8 7,2 4,5 82,1 8,0 8,1 143

TMG 43WS 29,7 85,1 32,9 6,8 4,5 81,8 8,1 7,0 156

TMG 81WS 29,3 84,5 31,2 7,3 4,8 82,2 8,1 7,5 145

TMG 82WS 29,4 83,8 30,3 6,9 4,4 81,5 8,1 7,8 143

DP 1648B2RF 30,7 84,8 30,7 6,9 4,7 82,1 8,0 6,9 148

TMG 45B2RF 29,3 84,6 29,2 7,7 4,8 82,0 8,1 7,4 139

IMA 2106GL 31,6 84,2 30,8 7,1 4,5 82,2 7,9 6,5 149

IMA 8405GLT 31,2 83,4 31,0 6,7 4,5 82,2 8,0 7,6 146

IMA 7501WS 29,6 84,2 31,6 8,5 5,0 82,1 8,3 7,3 144

IMA 6501B2RF 31,1 84,4 29,5 7,8 4,6 82,4 8,0 7,0 145

IMA 7201B2RF 28,9 82,9 28,8 8,7 4,7 81,9 8,3 8,3 131
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Tabela 5. Média das características HVI das variedades cultivadas em Mato Grosso na safra de 
2016-2017, Laboratório Unicotton.

Variedades
# 

Amos-
tras

UHML
mm UI STR

g/tex EL MIC SFC
% Rd +b SCI

FM 975WS 277 29,82 82,3 30,76 6,36 4,03 9,02 76,1 8,5 138

FM 944GL 159 29,90 82,5 31,03 6,67 3,93 8,82 75,6 8,4 140

TMG 81WS 156 29,19 82,7 30,24 6,29 4,41 8,62 76,0 8,4 133

TMG 47B2RF 100 29,68 81,8 29,73 6,38 3,87 9,45 75,3 8,5 133

FM 954GLT 61 30,04 82,2 30,87 6,72 3,90 9,15 76,2 8,3 139

FM 983GLT 48 29,74 81,4 30,20 6,56 3,98 9,84 76,5 8,2 132

TMG 42WS 48 28,93 82,5 29,76 6,90 4,01 9,27 76,9 8,4 134

DP 1243B2RF 32 30,25 83,1 31,73 6,95 3,82 8,61 75,5 8,1 146

FM 940GLT 25 29,85 83,5 31,36 6,21 4,11 8,04 75,4 8,5 144

FMT 701 23 29,46 83,0 31,82 6,45 4,50 8,61 74,8 8,6 138

IMA 8405GLT 21 30,07 81,2 29,53 6,22 3,88 9,54 75,3 8,2 129

IMA 7501WS 19 28,72 82,2 28,99 6,94 4,51 9,03 75,1 8,8 125

IMA 6501B2RF 15 30,18 82,1 30,58 6,89 3,89 8,53 76,4 8,7 138

TMG 43WS 15 29,41 82,6 30,84 6,77 3,94 8,99 75,1 8,4 138

TMG 44B2RF 12 30,82 83,4 31,25 6,29 3,78 8,51 77,0 8,4 149

TMG 46B2RF 12 29,72 83,2 30,38 6,28 4,12 8,17 76,8 9,1 140

IMA 2106GL 11 29,07 81,9 30,60 6,83 3,96 9,46 77,6 8,6 136

DP 1536B2RF 10 29,52 82,9 29,83 6,95 4,20 8,69 74,6 8,4 134

FM 913GLT 10 29,77 81,6 31,42 7,23 3,70 9,61 76,2 8,4 139

FM 982GL 10 30,05 83,2 30,84 6,55 4,03 8,42 75,0 8,4 141

TMG 82WS 9 29,21 82,6 30,20 6,44 4,08 8,28 76,7 8,8 136

TMG 45B2RF 8 29,78 82,6 30,85 6,44 4,25 7,90 73,9 9,3 136

IMA 7201B2RF 7 28,38 80,9 27,66 7,09 3,89 10,40 75,9 9,3 120

FM 910 6 29,30 81,8 30,93 6,65 3,85 9,48 76,5 7,9 136

DP 1648B2RF 5 29,77 83,3 30,80 6,84 4,22 8,58 74,7 8,4 139
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sentadas por um número limitado de 
amostras, inferior a dez.

Esses dados de médias são insufi-
cientes para escolher adequadamen-
te uma variedade, pois não fornecem 
informações sobre a variabilidade de-
las em função das condições de am-
bientes (local, manejo etc.), daí o inte-
resse de apresentarmos a distribuição 
das principais características de fibra 
(comprimento, resistência, micronai-
re, fibras curtas, colorimetria Rd e +b, 
e índice de fiabilidade) das variedades 
mais plantadas em Mato Grosso, bem 
como de materiais novos apresenta-
dos para comercialização. Algumas 
variedades apresentam maiores am-
plitudes de variação que outras, em 
função da característica analisada, o 
que informa sobre sua estabilidade.

Um parâmetro importante na es-

colha da variedade é a porcentagem 
de fardos (produzidos na fazenda ou 
em um talhão) que ficam abaixo de 
um determinado valor, o que gerará 
deságio no momento da comerciali-
zação. Por isso, apresentamos na cir-
cular técnica CT 23/2016 do IMAmt os 
histogramas de distribuição dos prin-
cipais parâmetros para a variedade 
mais plantada, FM 975 WS, durante a 
safra 2014/2015, e, para as demais va-
riedades, a porcentagem de amostras 
acima ou abaixo de certos valores. Va-
riedades que apresentam tendências 
a ficar fora dessas zonas de deságio 
deverão ser preferidas no momento 
da escolha das variedades a serem 
plantadas na fazenda. 

A seguir, os dados de comprimento 
de fibra de diversas variedades, apre-
sentados na CT 23/2016.

Figura 4. 
Safra 2014/15 

- Qualidade 
de Fibra - 

Análises HVI. 
Distribuição do 
parâmetro HVI: 
Comprimento 

(UHML), por 
variedade.

# Variedades
1 FM 975WS
2 FM 940GLT

3 FM 944GL
4 FM 951LL
5 FM 980GLT
6 TMG 43WS

7 TMG 41WS
8 TMG 42WS
9 IMA 5675B2RF

10 IMA 2106GL
11 IMA 8405GLT
12 FM 910
13 FM 913GLT

14 TMG 81WS
15 TMG 82WS
16 FM 982GL
17 DB 04B2RF
18 DP 1228B2RF
19 DP 1240B2RF
20 DP 1243B2RF
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Figura 2. 
Distribuição de 
LEN - Varieda-

de FM 975WS - 
Safra 2014/15.

             

Variedades Número de 
Amostras

% amostras 
LEN <27,0 

% amostras         
LEN >28,0

% amostras         
LEN >29,0

1 FM 975WS 368 1,1 81,5 35,9
2 FM 940GLT 65 0,0 60,0 24,6
3 FM 944GL 82 3,7 85,4 50,0
4 FM 951LL 35 0,0 85,7 45,7
5 FM 980GLT 28 0,0 53,6 14,3
6 TMG 43WS 38 0,0 63,2 15,8
7 TMG 41WS 14 0,0 85,7 35,7
8 TMG 42WS 66 3,0 78,8 30,3
9 IMA 5675B2RF 23 4,3 78,3 13,0

10 IMA 2106GL 15 0,0 93,3 60,0
11 IMA 8405GLT 21 0,0 85,7 23,8
12 FM 910 18 5,6 72,2 38,9
13 FM 913GLT 24 8,3 75,0 25,0
14 TMG 81WS 135 5,2 73,3 27,4
15 TMG 82WS 25 0,0 92,0 32,0
16 FM 982GL 34 5,9 76,5 52,9
17 DB 04B2RF 7 14,3 71,4 42,9
18 DP 1228B2RF 8 0,0 62,5 12,5
19 DP 1240B2RF 7 0,0 100,0 42,9
20 DP 1243B2RF 10 0,0 90,0 50,0

Tabela 6. Porcentagem de amostras com Comprimento abaixo ou acima de certos valores.

Figura 5. Histograma de distribuição do comprimento da variedade FM 975WS  em Mato Gros-
so na safra de 2016-2017, Laboratório Unicotton.
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Desses dados, podemos dizer que 
as variedades FM 951LL, IMA 2106GL, 
DP 1240B2RF e DP 1243B2RF apresen-
tam fibra de maior comprimento mé-
dio, e as variedades FM 980GLT, TMG 
43WS e DP 1228B2RF têm os menores 
valores médio, porém superiores a 
28,24 mm.

Observando a distribuição de 
comprimento das diversas amos-
tras analisadas, algumas varieda-
des como TMG 81WS apresentam 
grande variabilidade em função do 
talhão amostrado. Porém, a por-
centagem de amostras abaixo do 
padrão de comprimento de 27 mm 
(5,2 % das amostras) não é excessi-
va para essa variedade. FM 913GLT 
e DB 04B2RF apresentam maior por-
centagem de amostras abaixo desse 
nível de deságio.

No conjunto desses dados, as va-
riedades IMA 2106GL, FM 944GL e 
TMG 82WS apresentam um conjunto 
interessante de parâmetros de com-
primento de fibra.

Na próxima CT, a ser editada em 
2018, apresentaremos os dados das 
variedades comerciais recentes com 
essa metodologia.

Considerações finais
A escolha da variedade é uma de-

cisão de cada produtor, que será de-
finida de acordo com as condições 
agroecológicas de sua proprieda-
de. Sabe-se que a produtividade é o 
primeiro critério de escolha, porém 
outras características da variedade, 
como de tolerância a doenças, nema-
toides, ou às biotecnologias que ela 
carrega são importantes. A qualidade 
da fibra definirá o valor do ingresso 
comercial, portanto é elemento-cha-
ve da rentabilidade do cultivo. 

Parte do potencial de qualidade de 
fibra é definido pelo genótipo, quer 
dizer, por meio da escolha da varieda-
de; há muitos dados disponíveis para 
poder prever a qualidade da fibra que 
uma variedade produzirá. Esse jogo 
de dados de qualidade de fibra das di-
versas variedades utilizadas no Estado 
de Mato Grosso permite ter uma pri-
meira ideia sobre o valor da fibra que 
será produzida em Mato Grosso, mas 
essa informação deverá ser confronta-
da com os dados de características de 
qualidade de fibra obtidas em talhões 
comerciais pelos produtores, nas di-
versas regiões de plantio. n
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1. Bioquímica básica e fases de 
crescimento e enchimento da fibra

Processo de formação da fibra
A fibra do algodão é uma célula 

simples, sem vida, resultante de um 
processo biológico que se realiza por 
um período que varia entre cinquen-
ta e setenta dias após a fertilização da 
flor. No entanto, durante seu desen-
volvimento, ela é um organismo vivo, 
decisivamente afetado por fatores 
ambientais, de modo que suas pro-
priedades podem apresentar grande 
variação dependendo do ano, da épo-
ca de semeadura, do local, das pro-
priedades do solo etc. Uma compre-
ensão inicial do processo de formação 
da fibra é, portanto, fundamental para 
entender a influência desses fatores 
sobre as propriedades intrínsecas fi-
nais, que serão determinantes para 
definição de seu valor comercial para 
matéria-prima de fiação. No mais, o 
objetivo desta seção do capítulo não 
é um aprofundamento detalhado so-
bre o tema, mas uma descrição bási-
ca para entender o desenvolvimento 
ecofisiológico da fibra. Revisões mais 
detalhadas e específicas envolvendo 
aspectos citológicos e bioquímicos 
podem ser encontradas em Basra e 
Malik (1984), Wakelyn et al. (2006), 
Hsieh (2007), Kloth e Turley (2010) e 
Stiff e Haigler (2012). 

Florescimento, fecundação e 
formação de frutos e sementes  
no algodão

Botanicamente, as fibras de al-
godão são tricomas produzidos na 
epiderme das sementes localizadas 
dentro dos frutos e começam a ser 
produzidas logo após o processo de 
fecundação das flores. Nesse sentido, 
uma compreensão inicial da antese 

e da fecundação no algodoeiro é im-
portante para um entendimento ge-
ral da fisiologia da formação da fibra.

Normalmente, a abertura das pri-
meiras flores do algodoeiro nas prin-
cipais regiões produtoras do Brasil 
ocorre entre 50 e 60 dias após a emer-
gência, mas esse período pode au-
mentar ou reduzir dependendo de 
fatores ambientais como temperatura 
ou estresses durante fases anteriores 
de desenvolvimento. As flores são iso-
ladas, pedunculadas e simétricas; o cá-
lice é constituído por 5 sépalas unidas 
(gamossépalas) e truncadas e a corola, 
por 5 pétalas separadas (dialipétalas), 
com cores que variam de branco a cre-
me, tornando-se violáceas ou arroxe-
adas a partir do dia da antese, confor-
me expostas à luz solar (Beltrão et al., 
2008; Tan et al. 2013). São protegidas 
por 3 brácteas, folhas modificadas que 
se desenvolvem na base da flor; apre-
sentam androceu e gineceu, sendo, 
portanto, hermafroditas. O androceu é 
constituído por uma coluna estaminal 
que envolve o estilete; as anteras, onde 
se desenvolvem os grãos de pólen, são 
conectadas à coluna estaminal por 
meio de filamentos (filetes). O gineceu 
é composto por um ovário súpero, for-
mado por de 3 a 5 carpelos, contendo 
o mesmo número de lóculos, cada um 
em geral com 8 a 10 óvulos (Correa, 
1965; Beltrão et al., 2008), podendo 
este número chegar a 12 em alguns 
casos. Na Figura 1 estão apresentadas 
as partes constituintes de uma flor de 
algodão. 

Após a fecundação, o ovário trans-
forma-se no fruto (maçã), uma cápsu-
la deiscente, que após seu desenvolvi-
mento e abertura (capulho) expõe as 
fibras desenvolvidas em seu interior 
originadas das sementes formadas; 
cada lóculo do fruto é uma fração do 
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capulho formado. Assim, um ovário com 5 car-
pelos resultará em um capulho de 5 lóculos (cin-
co divisões internas do fruto pelas quais fibra e 
semente estão distribuídas) após a deiscência. 
Cada óvulo fecundado poderá resultar em uma 
semente. No entanto, usualmente, o número de 
sementes maduras formadas por lóculo varia de 5 
a 9; um número de sementes muito reduzido por 
lóculo é, portanto, um indicativo de que o pro-
cesso de polinização/fecundação não foi bem-
-sucedido. Como a fibra produzida está presente 
na semente, a redução no número de sementes 
pode representar redução na produtividade de 
fibra e, em casos de crescimento insuficiente da 
semente, em comprometimento da qualidade. 

O estigma localiza-se, em geral, a uma altu-
ra semelhante ou em uma posição ligeiramente 
superior ao androceu, o que pode dificultar o 
transporte dos grãos de pólen das anteras sem 
auxílio externo. Na cultura do algodoeiro, inse-
tos polinizadores, como abelhas, têm particular 
importância para a reprodução (Beltrão et al., 
2008). Uma vez transportados para o estigma, e 
havendo condições favoráveis, os grãos de pó-
len germinam, e seus respectivos tubos políni-
cos são emitidos, desenvolvendo-se até atingir 
cada um deles um óvulo. Para que, por exemplo, 
cada óvulo de um ovário de 4 lóculos (tendo 
cada lóculo 8 óvulos) seja fecundado, é neces-
sário que pelo menos 32 grãos de pólen atinjam 
o estigma, germinem, emitam o tubo polínico e 
desenvolvam-se de forma viável. Um fator que 
pode prejudicar a polinização e a fecundação — 
e, consequentemente, reduzir o número de se-
mentes — é a ocorrência de temperaturas bai-
xas no dia da antese. Em dias com temperaturas 
adequadas, a abertura das flores ocorre rapida-
mente pela manhã, de modo que há maior pro-
babilidade de insetos polinizadores estarem na 
lavoura e transportarem grãos de pólen viáveis 
para o estigma. Por outro lado, quando as tem-
peraturas são baixas, a abertura é adiada. Desse 
modo, as possibilidades de polinização ento-
mófila no dia da antese são reduzidas, podendo 
inclusive ocorrer somente no dia seguinte, não 
tendo os grãos de pólen possivelmente mais 
viabilidade para germinarem. Embora altas ta-
xas de polinização cruzada possam ocorrer em 
situações específicas, como, por exemplo, dian-
te de alta quantidade de insetos polinizadores, 
o algodoeiro é uma espécie em que predomina 
a autogamia. 

A formação da fibra de algodão
A fibra do algodão desenvolve-se a partir da 

epiderme, camada mais externa da semente; 
o processo de formação é dividido em 3 fases 
principais: (1) iniciação, (2) elongação ou cres-
cimento em comprimento e (3) crescimento em 
espessura da parede secundária ou maturação 
(Naithani et al., 1982). Células da epiderme do 
óvulo diferenciam-se em células de fibra entre 2 
e 3 dias antes da antese, permanecendo em um 
estágio latente até que ocorram estímulos hor-
monais associados à abertura e à fecundação 
(Graves e Stewart, 1988). A diferenciação morfo-
lógica de uma fibra começa quando uma célula 
epidérmica adquire conformação arredondada 
e sua superfície externa projeta-se para fora 
(Basra e Malik, 1984). A iniciação das fibras nas 
células da epiderme do óvulo é observada já no 
dia da antese, quando passam a apresentar uma 
rápida elongação (Figura 2).  

Cada fibra é originária do crescimento de uma 
célula simples da epiderme; essa célula alonga-se 
em uma média aproximada de 1 mm por dia até 
atingir seu comprimento máximo, cujo tamanho 
final será determinado por atributos genéticos 
e condições ambientais. De acordo com resulta-
dos de pesquisas anteriores, o principal período 
de crescimento em comprimento da fibra ocor-
re até entre 25 e trinta dias após a fecundação/
antese da flor, em que se observa um aumento 

Figura 1. Partes de uma flor madura de 
algodoeiro (Gossypium hirsutum L.) com seus 
verticilos masculino (androceu) e feminino 
(gineceu) (Fonte: Ritchie et al., 2004)
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praticamente linear quando o valor máximo 
é atingido (Sabino et al., 1976), ou a taxa de 
crescimento passa a ser muito lenta e não 
significativa (Schubert et al., 1973). O compri-
mento da fibra pode variar entre 12 mm e 65 
mm (Correa, 1965); fibras mais longas exigem 
menos torções para obtenção de fios resis-
tentes, melhorando o rendimento industrial. 
No Brasil, predomina o cultivo da espécie 
Gossypium hirsutum, de fibras médias, cujo 
comprimento é classificado por um código 
universal associado a uma escala que varia de 
20,1 mm a 31,2 mm, pela instrução normativa 
nº 63/2002 do Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (Mapa).

Depois desse período de trinta dias após 
a fecundação, passa então a predominar um 
processo de crescimento em espessura da 
parede celular da célula de fibra pela depo-
sição de celulose em camadas internas con-
cêntricas; tal processo é conhecido como ma-
turação da fibra e, em geral, prolonga-se até 
45-75 dias após a fecundação, dependendo 
do genótipo e das condições meteorológicas 
locais. A fibra de algodão em desenvolvimen-
to é essencialmente circular e, após o período 
de maturação, o diâmetro é uniforme em tor-
no do ponto médio, afinando-se em direção 
a sua ponta e a sua base. A maturidade da 
fibra é, portanto, determinada pela magnitu-
de do espessamento da parede celular; fibras 
imaturas, por serem mais fracas, quebram-se 
facilmente e apresentam uma série de espes-
samentos nodulares irregulares (neps), preju-
dicando o rendimento industrial em etapas 
de fiação e tingimento e a qualidade do te-
cido final. A maturidade também está rela-
cionada à finura da fibra, de modo que fibras 
mais maduras apresentam maior diâmetro 
por unidade de comprimento.

A expansão das fibras, conforme o pro-
cesso de maturação avança, e a evaporação 
interna de água decorrente da exposição às 
temperaturas diurnas aumentam a pressão 
interna do fruto, resultando em sua abertura. 
Se as fibras forem pouco maduras, ou seja, ti-
verem o processo de maturação prejudicado 
por alguma razão, apresentarão uma forma 
achatada quando observadas de modo trans-
versal, por conta da ausência das paredes 
internas de celulose. Por outro lado, se esti-
verem bem desenvolvidas, terão formas ar-
redondadas ou elípticas, indicando o preen-

Figura 2.
Fibras de algodão em desenvolvimento; ob-
serve-se a iniciação e a rápida elongação inicial. 
A) 0 dias após a antese (DPA); B) 1 DPA; C) 2 DPA 
(Fonte: Jernsted citado por Hsieh, 2007)  
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chimento bem sucedido das camadas internas; 
na parte central da fibra permanece um canal 
vazio, o lúmen. O número de fibras por semente 
na espécie Gossypium hirsutum varia tipicamente 
entre 7 mil e 15 mil (Correa, 1965), embora em 
análises recentes números próximos a 20 mil uni-
dades tenham sido observados (Cranmer, 2004). 
Uma representação de fibras em diferentes con-
dições de maturidade pode ser vista na Figura 3.

Estrutura da fibra de algodão
A fibra de algodão é tubular, mais larga na base 

e mais achatada nas extremidades, apresentan-
do uma série de torções estruturais, que surgem 
durante as deposições de camadas de celulose 
na fase de maturação e decorrem do fato de que, 
embora concêntricas, essas camadas são deposi-
tadas em direções aleatórias, resultando em uma 

forma final espiralada de fibra. O comprimento 
tem de mil a 3 mil vezes a largura (Basra e Malik, 
1984).  

A estrutura da fibra é composta pelas seguin-
tes partes principais, ilustradas na Figura 4:

a) Cutícula - localizada na parte mais externa da 
fibra, composta por pectinas, ceras, óleos etc., 
com a função de proteção.

b) Parede primária - delimitada externamente pela 
cutícula e internamente pela parede secundária, ten-
do papel importante sobre o comprimento e sobre 
a finura da fibra; embora sua participação seja pro-
porcionalmente pequena, pode influenciar proprie-
dades intrínsecas finais.

c) Parede secundária - constitui o corpo da fibra, 
composta por fibrilas de celulose pura, depositada 

Figura 3. 
Representação 
esquemática de 
fibra imatura (A); 
fibra de maturação 
média (B); e fibra 
madura de aspecto 
cilíndrico e com 
lúmen reduzido 
(C) (Fonte: Correa, 
1965)

Figura 4. 
Representação 
esquemática 
da estrutura da 
fibra de algodão 
com suas partes 
principais (Fonte: 
Kondo e Sabino, 
1989)
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 Figura 5.
Teores de 
celulose e 

açúcares 
redutores em 

fibras de algodão 
durante seu 

desenvolvimento. 
Médias de duas 
cultivares de G. 

hirsutum (Fonte: 
adaptado de Abidi 

et al., 2010)

na forma de camadas concêntricas, sen-
do fortemente influenciada por fatores 
ambientais, como temperatura.

d) Lúmen - é um canal central onde se 
encontram resíduos proteicos da célula 
após a fase de maturação.

Composição química da fibra de 
algodão

A parede secundária compõe a 
maior parte da fibra; consequente-
mente, o principal componente quí-
mico é a celulose, que ultrapassa 90% 
da constituição da fibra após o pro-
cesso de maturação. Durante o perío-
do de desenvolvimento, o teor de ce-
lulose aumenta, resultante de reações 

de polimerização de sacarídeos mais 
simples, como glicose e frutose, pro-
duzidos a partir da conversão da saca-
rose translocada para a célula da fibra 
(Abidi et al., 2010) (Figura 5). Na, essa 
variação no teor de celulose da fibra 
é demonstrada de forma detalhada, 
iniciando-se com níveis próximos a 
10% aos dez dias após a fecundação 
da flor e aproximando-se de 90% aos 
cinquenta dias, enquanto os níveis de 
açúcares redutores diminuem.

A fibra também apresenta em sua 
composição outras substâncias, incluin-
do proteínas, ceras, pectinas, açúcares 
redutores e cinzas (Tabela 1), cujos teo-
res finais são relativamente baixos. 

Tabela 1. Composição química de fibras maduras de algodão

Constituinte
Composição da fibra em base seca

Típico (%) Faixa (%)
Celulose 95 88-96
Proteína (N x 6,25)a 1,3 1,1-1,9
Substâncias pécticas 0,9 0,7-1,2
Cinzas 1,2 0,7-1,6
Ceras 0,6 0,4-1,0
Açúcares totais 0,3 0,1-1,0
Ácidos orgânicos 0,8 0,5-1,0
Pigmentos – –
Outros 1,4 –

(a) Método-padrão 
de determinação 
de estimativa do 
porcentual de pro-
teína a partir do 
conteúdo de nitro-
gênio (Fonte: Wake-
lyn et al., 2006)
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Os teores de proteínas e açúcares redutores são 
inicialmente maiores, mas diminuem conforme 
ocorre o acúmulo de celulose na parede secundá-
ria. As ceras estão associadas a importantes pro-
priedades, como lenta absorção de água, o que 
dificulta sua degradação por microrganismos e 
possibilita redução do atrito entre as diferentes fi-
bras durante o beneficiamento e a fiação, evitando 
o desgaste excessivo; as ceras são encontradas na 
parede primária, assim como as pectinas, que pos-
suem função cimentante. As cinzas são constituí-

das basicamente por elementos inorgânicos, como 
potássio, cálcio, magnésio etc. Os teores de silício 
e dos principais metais encontrados na fibra estão 
presentes na Tabela 2. 

Uma vez compreendidas as noções básicas 
de fisiologia da formação da fibra, pode-se en-
tão estudar suas relações com fatores ambientais 
abióticos e práticas de manejo, visando adotar 
estratégias no campo que propiciem a melhor 
qualidade possível dos capulhos a serem desti-
nados para a indústria têxtil.

Figura 6. Representação esquemática hipotética das épocas de semeadura, florescimento, crescimento e 
desenvolvimento da fibra e da ocorrência de estresses no algodoeiro em Mato Grosso. Para elaboração deste 
esquema, utilizaram-se valores históricos de precipitação, temperaturas e radiação, sendo que esses eventos 
climáticos podem ocorrer durante todo o ciclo, dependendo da microrregião

Tabela 2 - Elementos metálicos e silício em fibras maduras de algodão

Elemento Teor (ppma)

Potássio 2000-6500
Silício 600-1200
Cálcio 400-1200
Magnésio 400-1200
Sódio 100-300
Ferro 20-90
Manganês 1-10
Cobre 1-10
Zinco 1-10
Chumbo n.d.b

Cádmio n.d. 211

(a) partes por milhão. 
 
(b) não detectado  
(Fontes: Boylston, 1988; 
Brushwood e Perkins Jr., 1994)
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2. Efeito dos fatores abióticos so-
bre a qualidade da fibra

O algodoeiro está sujeito a estres-
ses ambientais desde sua semeadura 
até a colheita; por exemplo, o excesso 
de chuva aliado à textura argilosa do 
solo pode reter muita água no solo, 
levando à condição de encharcamen-
to, principalmente no início do de-
senvolvimento vegetativo, podendo 
estender-se até o começo do floresci-
mento (Figura 6). Aliado a isso, tem-se 
a condição de baixa disponibilidade 
luminosa, que pode levar à redução 
da produtividade e da qualidade da 
fibra, dependendo do momento em 
que ocorrer. Depois, a baixa disponi-
bilidade de água, principalmente em 
solos de textura leve, pode limitar as 
fases de elongação e enchimento das 
fibras. Associada à seca pode estar a 
elevada temperatura, tanto a diurna 
quanto a noturna, em algumas regiões 
de baixa altitude, o que pode limitar 
tanto a retenção das estruturas como 
o suprimento de carboidratos para o 
enchimento da fibra. Baixas tempe-
raturas também podem ocorrer nas 
regiões mais altas (Chapada dos Gui-
marães, Campo Verde e Primavera do 
Leste), normalmente por poucos dias, 

mas que podem limitar a qualidade da 
fibra pela interação com a seca, pois, 
mesmo que as temperaturas voltem a 
ficar em patamares ideais, a disponi-
bilidade hídrica pode limitar a trans-
locação dos carboidratos para enchi-
mento dos frutos e haver problemas 
nas características da fibra, principal-
mente no micronaire e na resistência.

2.1 Estresse hídrico
O estresse hídrico caracteriza-se 

por uma oferta em maior ou me-
nor quantidade de água demanda-
da pelo algodoeiro em determinada 
fase fenológica. Assim, o fenômeno 
será tratado neste capítulo como os 
eventos de seca e de encharcamento, 
pois, em uma mesma safra, existe a 
possibilidade da ocorrência das duas 
situações em lavouras de Mato Gros-
so, a exemplo do excesso de chuva 
em algumas regiões (Nova Mutum, 
Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sapezal 
e Campo Novo do Parecis) nos está-
dios iniciais da cultura (germinação, 
emergência, desenvolvimento vege-
tativo, emissão de botões florais e até 
o início do florescimento) e da defi-
ciência hídrica posterior na fase de 
enchimento das maçãs, sobretudo as 
do terço médio e superior da planta.
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2.2 Seca
A fibra de algodão, conforme visto anterior-

mente, possui duas fases principais de desen-
volvimento: o crescimento e o enchimento. Por 
ser uma célula, como qualquer outra da planta, 
a fibra depende de água para sua expansão e, 
portanto, para seu crescimento; dessa forma, o 
que se espera é que, em condições de seca, haja 
uma redução do comprimento da fibra. Além 
disso, o secamento do solo induz a produção 
de ácido abscísico, fito-hormônio que controla 
a abertura e o fechamento dos estômatos, redu-
zindo o potencial hídrico da folha, interferindo 
negativamente na interceptação luminosa, na 
assimilação de carbono e, consequentemen-
te, na disponibilidade de carboidratos para o 
enchimento dos frutos (Allen e Aleman, 2011).  

Estudos conduzidos em Primavera do Leste/
MT avaliaram o efeito da deficiência hídrica sobre 
o micronaire de 190 genótipos de algodão quan-
do as plantas estavam no estádio de florescimen-
to pleno (FP) e no florescimento pleno + 14 dias 
(FP+14) (Figura 7). Foi observado que a maior par-
te dos genótipos avaliados (60% para o estresse 
em FP e 55% para FP+14) apresentou micronaire 
estável (+-10%) em relação ao controle irrigado; 
porém, observou-se maior proporção do núme-
ro de genótipos que apresentaram redução no 
micronaire quando o estresse ocorreu no flores-
cimento pleno. Nessa condição, o abortamento 
das estruturas frutíferas foi seguido do desenvol-
vimento dos frutos de segunda e terceira posição 
e estes encontraram limitação por água e tem-
peratura na fase de enchimento do fruto, o que 
limitou a produção e redistribuição de carboidra-
tos e a síntese de celulose. Além disso, houve au-
mento da frequência de genótipos que tiveram 
aumento do micronaire quando o estresse hídri-
co ocorreu no florescimento pleno + 14 dias. O 
fato pode ser explicado pelo maior abortamento 
de estruturas quando o estresse ocorreu na fase 
FP+14 dias, e nessa condição há maior disponi-
bilidade de carboidratos para o enchimento dos 
frutos remanescentes. Essas observações são im-
portantes do ponto de vista do melhoramento 
genético, pois, uma vez identificados, esses ge-
nótipos que toleram mais o estresse em ambas as 
fases podem servir de base para os cruzamentos.

Davis et al. (2014) estudaram o efeito do dé-
ficit hídrico e da infestação de nematoide-das-
-galhas (Meloydogyne incognita), problema que 

vem agravando-se nas últimas safras em Mato 
Grosso, e observaram que o micronaire aumen-
tou em função do déficit hídrico e dos nematoides, 
mas os efeitos foram independentes e aditivos, 
ou seja, um problema agravou o efeito do outro. 

Lokhande e Reddy (2014) observaram redução 
da biomassa total, número de capulhos, peso de 
sementes e produtividade do algodão em respos-
ta ao déficit hídrico como consequência do declí-
nio da atividade fotossintética. Em adição, houve 
redução linear do comprimento da fibra, da resis-
tência e da uniformidade com o decréscimo do 
potencial hídrico da folha (quanto mais negativo, 
mais seco) e aumento do micronaire em resposta 
ao aumento do déficit hídrico (Figura 8). Os auto-
res pontuaram que a resistência e o micronaire 
foram as características mais responsivas ao es-
tresse por seca, seguido pelo comprimento e pela 
uniformidade. Também o conteúdo de fibras ima-
turas aumentou e a maturidade diminuiu como 
resposta à redução do potencial hídrico da folha.

2.3 Encharcamento
Eventos de encharcamento têm sido frequen-

tes em algumas regiões de Mato Grosso, espe-
cialmente nas microrregiões que sofrem grande 
influência da região Amazônica, o que leva à 
redução da disponibilidade de oxigênio às raí-
zes do algodoeiro, dificultando a absorção de 
nutrientes, especialmente o nitrogênio e o ferro, 
diminuindo a área foliar, a interceptação lumino-
sa, a fixação de carbono e, por fim, o crescimento 
e o desenvolvimento. O efeito da hipoxia (baixa 
concentração de O2 no solo) sobre a qualidade 
de fibra em Mato Grosso é baixo, uma vez que o 
maior efeito é a redução do número das estrutu-
ras frutíferas e da produtividade, assim os frutos 
remanescentes terão sua qualidade preservada.

Resultados da literatura são controversos 
com relação à resposta da qualidade da fibra 
ao encharcamento. Por exemplo, Bange et al. 
(2004) não observaram efeito do encharcamen-
to sobre o comprimento da fibra e sobre o mi-
cronaire em um estudo de campo de três safras 
na Austrália. Por outro lado, Wang et al. (2017), 
em um estudo em ambiente controlado, obser-
varam que o encharcamento no florescimento 
reduziu o comprimento da fibra, aumentou o 
micronaire (exceto no estádio de botões florais) 
e reduziu a resistência nas fases de florescimen-
to e de capulho. Particularmente, a resistência 
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Figura 9.
Efeito do 
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o número de 
capulhos por 
planta (Fonte: 

adaptado de 
Wang et al., 

2017)
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da fibra foi inversamente proporcional á quan-
tidade de capulhos retidos na planta, assim, 
as plantas com menos capulhos apresentaram 
maior resistência, o que se justifica pela altera-
ção da relação fonte dreno (Figura 9).

2.4 Temperatura
A temperatura é o principal fator ambiental 

que interfere no crescimento e no desenvolvi-
mento do algodoeiro e também de grande im-
portância para a formação da qualidade da fibra. 
Em geral, em Mato Grosso, as temperaturas nas 
regiões produtoras de algodão não são limitantes 
para obtenção de alta produtividade e qualidade 
de fibra. Em alguns locais específicos pode haver 
limitação por baixas temperaturas no mês de ju-
nho (altitudes superiores a 600 metros - Chapada 
dos Guimarães, Campo Verde, Primavera do Les-
te, Serra da Petrovina), de modo que a principal 
consequência disso é o alongamento do ciclo, 
pois a planta precisa de mais dias para acumu-
lar os graus-dias necessários para o avanço nas 
fases fenológicas, e, nesse caso, a formação e o 
desenvolvimento da qualidade da fibra podem 
ser modificados. Dependendo das condições 
ambientais após o período de frio, pode haver 
perdas na qualidade. Em outros lugares, de baixa 
altitude (Rondonópolis, Lucas do Rio Verde, Vale 
do Araguaia), as altas temperaturas noturnas po-
dem interferir tanto na qualidade como na pro-
dutividade. Por fim, a combinação de eventos, 
tais como seca vs. alta temperatura, seca vs. baixa 
temperatura ou encharcamento vs. temperatura 
noturna ou diurna alta podem apresentar gran-
de limitação à obtenção de altas produtividades 
e qualidade de fibra.

Efeito das temperaturas sobre a qualidade 
da fibra

Um trabalho clássico que mostra o efeito da 
temperatura, tanto baixa como elevada, foi de-
senvolvido por Haigler et al. (1991). Os autores 
reportaram um bom desenvolvimento dos anéis 
concêntricos de celulose quando a fibra se de-
senvolveu em temperatura de 34-22°C (Figura 
10). Por outro lado, sob temperatura noturna 
de 15°C (34-15°C) houve deposição irregular de 
celulose. Sob temperaturas noturnas mais ele-
vadas, o número de camadas de celulose depo-
sitadas foi menor (34-28°C) e sob temperatura 
constante de 34°C não houve a formação das 
camadas de celulose. A deposição irregular de 
celulose dá-se pela menor atividade enzimática 

sob baixas temperaturas ou pelo aumento da 
respiração noturna, o que consome os carboidra-
tos que seriam disponibilizados para enchimen-
to da fibra (Echer et al., 2014; Loka et al., 2010; 
Loka et al., 2016). A consequência disso será fi-
bra imatura, de baixa resistência e micronaire.

Ainda em relação ao efeito da temperatu-
ra sobre o micronaire, Bange et al. (2010) de-
senvolveram um modelo para estimar o efeito 
das temperaturas mínimas e médias sobre o 
micronaire com uma acurácia de 68%. Des-
sa forma, para obtenção de fibras com micro-
naire na faixa premium (3,7 a 4,2), as faixas de 
temperatura mínima e média seriam entre 15-
18°C e 22-25°C, respectivamente (Figura 11).

A resistência da fibra aumenta linearmen-
te com o aumento da temperatura (Lokhan-
de e Reddy, 2014), e esse comportamento 
ocorre devido à menor retenção de capulhos 
sob temperaturas maiores que 30-22°C, de-
vido à modificação da relação fonte-dreno. 

Além da alteração na deposição de celulose, 
observa-se que, sob regimes de temperatura 
mais elevados (34-34°C e 34-28°C), o comprimen-
to final da fibra é atingido cerca de uma semana 
mais cedo em relação à temperatura 34-22°C; en-
quanto que, sob baixas temperaturas noturnas 
(34-15°C), a fibra fica menor e não atinge o com-
primento dos demais regimes (Figura 12).

2.5 Luminosidade
O algodoeiro é cultivado em Mato Grosso pre-

dominantemente em áreas não irrigadas, sendo 
dependente da ocorrência de chuvas; a estação 
chuvosa normalmente inicia-se em setembro/
outubro, permanecendo até meados de abril. 
Boa parte das precipitações concentra-se entre 
janeiro e fevereiro. Embora a disponibilidade de 
água seja essencial para o desenvolvimento das 
plantas, nesses meses períodos nublados pro-
longados podem ocorrer, limitando a disponibi-
lidade de luz. A restrição de luz reduz a disponi-
bilidade de radiação fotossinteticamente ativa e 
a atividade fotossintética das folhas, implicando 
em diversas outras consequências fisiológicas. 
Uma discussão mais direta desses efeitos sobre o 
desenvolvimento e a produtividade do algodão 
foi realizada anteriormente (Echer e Rosolem, 
2014), de modo que aqui será dada maior aten-
ção ao desenvolvimento e à qualidade da fibra.

Durante o desenvolvimento reprodutivo, a re-
dução da produção de açúcares nas folhas pela 
fotossíntese devido ao sombreamento limita o 
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Figura 10.
Enchimento da 

fibra de algodão 
sob diferentes 

regimes de 
temperatura 

diurna/noturna 
(12/12h) (Fonte: 

adaptado de 
Haigler et al., 

1991)

Figura 11.
Relação entre o 
micronaire e as 

temperaturas 
mínima e 

média (Fonte: 
adaptado de 
Bange et al., 

2010)

Figura 12. 
Comprimento 

da fibra sob 
diferentes 

regimes de 
temperatura 

(Fonte: 
adaptado de 
Haigler et al., 

1991)
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fluxo de sacarose para frutos jovens (Zhao e Oos-
terhuis, 1998). Essa limitação nos frutos pode de-
sencadear uma série de repostas fisiológicas que 
levam à menor qualidade após colheita; esses 
efeitos, de modo geral, podem ser divididos em 
direto e indireto. 

O efeito direto é o suprimento insuficiente de 
açúcares aos frutos, reduzindo a produção de po-
límeros de celulose, levando à formação de fibras 
imaturas; o efeito indireto, por sua vez, é decor-
rente da influência de outros fatores ambientais 
associados ou posteriores ao período de restri-
ção de luz. Neste último caso, a redução do fluxo 
de carboidratos para botões florais e frutos re-
cém-formados resulta em sua abscisão, podendo 
levar à redução do número de capulhos por área 
(Echer e Rosolem, 2015; Chen et al., 2017a). A abs-
cisão de botões e frutos iniciais jovens aumenta 
a proporção de frutos mais tardios (Pettigrew et 
al., 1992), sujeitos, nas condições tropicais, a am-
bientes mais limitantes em temperatura e dis-
ponibilidade hídrica durante sua formação; esse 
efeito é intensificado quando a produção perdi-
da é parcial ou totalmente compensada em po-
sições de frutificação mais tardias. Se as tempe-
raturas e a disponibilidade hídrica forem baixas, 
o peso de capulhos poderá ser reduzido, as fibras 
poderão ser imaturas e apresentar menor resis-
tência (Figura 13). A redução do índice micronaire 
associado ao aumento da abscisão de frutos e da 
proporção de frutos tardios pode ocorrer se as 
plantas são sombreadas em diferentes épocas do 
florescimento (Figura 14). As épocas mais críticas 
de sombreamento incluem o início e o pico de 
florescimento e o período inicial de frutificação. 
Fibras analisadas após o sombreamento durante 
seu período de formação apresentaram menor 
acúmulo de sacarose e menor atividade das en-
zimas sacarose sintase e invertase, que apresen-
tam importante função na elongação e na forma-
ção dos polímeros de celulose (Figura 15).

Além do sombreamento proveniente da redu-
ção de radiação direta, as folhas localizadas em 
regiões inferiores da planta podem ser sombrea-
das por aquelas localizadas em regiões superiores 
da mesma planta ou de plantas vizinhas. Depen-
dendo da magnitude do fenômeno, conhecido 
como autossombreamento, a fotossíntese dessas 
folhas é comprometida a ponto de resultar na 
abscisão em grande número de frutos próximos. 
Os frutos que continuam na planta podem apre-
sentar fibras malformadas. A presença excessiva 
de folhas também aumenta a umidade relativa 

do ar dentro do dossel, criando condições favo-
ráveis para o desenvolvimento de fungos sapró-
fitos que atacam os frutos, levando a perdas por 
podridão que podem atingir níveis consideráveis 
(podridão de baixeiro).   

Efeitos da restrição de luz sobre a qualidade 
intrínseca

Resultados experimentais indicam que o som-
breamento prolongado nas fases críticas de flo-
rescimento e frutificação pode reduzir o peso 
dos capulhos (Zhao e Oosterhuis, 2000; Chen et 
al., 2017a), a resistência (Lv et al., 2013; Chen et al., 
2017a) e o índice micronaire (Zhao e Oosterhuis; 
Lv et al., 2013; Liu et al., 2015; Chen et al., 2017a), 
sendo este último o atributo mais frequentemen-
te afetado. Assim, os riscos maiores estão relacio-
nados à formação de fibras imaturas. No entanto, 
embora menos provável, também é possível que 
o sombreamento possibilite um aumento no ín-
dice micronaire, mesmo com a compensação da 
produção em épocas mais tardias. Esse fenôme-
no é possível, por exemplo, se os frutos mais tar-
dios se desenvolverem em condições menos li-
mitantes de temperatura (Echer e Rosolem, 2015) 
ou umidade do que os que foram abortados. 

Os efeitos sobre o comprimento da fibra não são 
consistentes e variam; em alguns experimentos o 
comprimento não foi afetado pelo sombreamento 
(Zhao e Oosterhuis, 2000; Echer e Rosolem, 2015). 
Aumentos de comprimento foram relatados na Chi-
na em ambientes de maiores temperaturas (Chen 
et al., 2014; Lv, 2015), estando associados à maior 
duração do período de fechamento dos plasmo-
desmos das células da fibra, gerando maior turgor 
osmótico interno para a elongação. Por outro lado, 
em temperaturas baixas, a redução na atividade de 
enzimas e no fluxo de carboidratos levou à diminui-
ção da taxa de elongação, reduzindo o comprimen-
to final (Chen et al., 2014). Nesse sentido, é possível 
que semeaduras muito tardias resultem fibras mais 
curtas se houver sombreamento prolongado du-
rante a formação de maçãs, uma vez que a redução 
da temperatura pode tornar-se restritiva para elon-
gação. No entanto, ressalta-se que temperaturas 
baixas são mais restritivas para a maturação que 
para a elongação; é possível também que, depen-
dendo do ambiente, o sombreamento não afete a 
qualidade da fibra (Echer e Rosolem, 2015). Se o pe-
ríodo de restrição luminosa for muito curto, ou se as 
condições após esse período não forem limitantes, 
os frutos remanescentes na lavoura não terão sua 
formação comprometida.
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Figura 13.
 Redução do peso de 

capulho e da qualidade in-
trínseca de fibra pelo som-

breamento durante todo 
o período de formação da 
maçã (48 dias). Sombrea-

mento mantido sobre o 
dossel através de telas com 
capacidade de redução de 
luz a 79-62% da disponib-
ilidade original. Médias de 
dois anos de experimento 

(Fonte: adaptado de Chen et 
al., 2017)

Figura 14.
Efeito de oito dias de 

sombreamento aplicado 
em diferentes fases do 

desenvolvimento reprodutivo 
sobre a o número de abortos 

(abscisão) de frutos, a 
produtividade e o índice 

micronaire. Redução de 63% da 
radiação fotossintética com tela 

de cor preta sobre o dossel. As 
fases de pico de florescimento e 

frutificação correspondem a oito 
e dezesseis dias após a abertura 

da primeira flor, respectivamente 
(Fonte: adaptado de Zhao e 

Oosterhuis, 2000)

Figura 15.
Efeito do sombreamento sobre 

comprimento e respostas 
fisiológicas da fibra durante seu 

processo de formação (variações 
porcentuais). Disponibilidade 

relativa de luz estabelecida pela 
ausência (100%) ou presença 

de telas de sombreamento 
durante toda a formação do 

fruto para obtenção de 80-60% 
da radiação fotossinteticamente 

ativa original. Média de três 
épocas de semeadura e duas 

cultivares (Fonte: adaptado de 
Chen et al., 2014)
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Figura 16.
Resultados de 
produtividade em 
pluma (A), peso médio 
de capulho (B), índice 
micronaire (C) e 
comprimento da fibra 
(D) em duas cultivares 
de algodão semeadas 
no fim de janeiro de 
2014, sendo uma de ciclo 
precoce e outra de ciclo 
tardio em Primavera do 
Leste/MT. As plantas 
foram submetidas ou 
não ao sombreamento 
(50%) com tela de cor 
preta por quinze dias 
durante o florescimento. 
Notar o menor efeito 
do sombreamento 
sobre produtividade, 
micronaire e 
comprimento na cultivar 
tardia.  (Fonte: adaptado 
de Echer, 2017)
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Relações da época de semeadura e  
cultivares com efeitos do sombreamento 

Quando a semeadura do algodoeiro é tardia 
(final de janeiro/início de fevereiro), o ciclo é 
mais curto, notando-se quedas de temperaturas 
e chuvas a partir do mês de abril, aproximada-
mente no início do florescimento. Assim, abor-
tos de botões e frutos em semeaduras tardias 
são mais difíceis de serem recuperados em com-
paração às realizadas em épocas mais iniciais. 
Além disto, uma proporção maior da produção 
pode ser formada em épocas em que a disponi-
bilidade de água é limitada e as temperaturas 
são baixas, prejudicando a qualidade de fibra. 
Nesse sentido, um período de sombreamento 
prolongado durante a fase reprodutiva da cultu-
ra oferece maiores riscos quando as semeaduras 
são tardias.

Em geral, cultivares de ciclo precoce são 
recomendadas para semeaduras mais tardias; 
isso porque, em teoria, a frutificação nessas 
cultivares tende a ser finalizada mais rapida-
mente, com maior proporção de capulhos reti-
dos em partes inferiores da planta. Consequen-
temente, há menos riscos de perdas quando 

chegarem as épocas mais secas e frias, além de 
menos capulhos formados nessas condições, 
evitando redução na qualidade da fibra, parti-
cularmente maturidade e índice micronaire. No 
entanto, essas cultivares são menos rústicas, 
ou seja, possuem menor capacidade de recu-
peração da produção perdida. As cultivares de 
ciclo tardio, por outro lado, retêm uma maior 
parte da produção em posições mais tardias e 
apresentam maior capacidade de recuperação 
da produção perdida por abortos. Resultados 
recentes obtidos em semeadura tardia indi-
cam, porém, que, após sombreamento duran-
te o florescimento, cultivares tardias podem 
ser menos afetadas que as precoces quanto ao 
índice micronaire (Figura 16). No entanto, há 
poucos resultados de estudos avaliando dife-
renças de produtividade e qualidade de fibra 
entre cultivares de ciclo precoce, médio e tar-
dio submetidas à restrição de luz no Brasil. Nes-
se sentido, novos testes de tolerância de genó-
tipos ao sombreamento, principalmente em 
semeaduras tardias, seriam úteis visando-se 
um posicionamento mais específico das culti-
vares diante dos riscos da restrição luminosa. 
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Evitando perdas de qualidade de 
fibra pela restrição de luz

As perdas de qualidade de fibra 
pela restrição de luz são difíceis de 
serem previstas, pois as variações 
das condições meteorológicas de 
ano a ano — e mesmo dentro da 
safra — são muito grandes. O pla-
nejamento adequado para cada 
ambiente edafoclimático, incluin-
do épocas de semeadura, escolha 
das cultivares e manejo do solo, é a 
melhor prevenção. É importante ter 
especial atenção com semeaduras 
tardias, pois as perdas decorrentes 
de sombreamento podem não ser 
recuperáveis e os prejuízos na qua-
lidade, grandes. O monitoramen-
to das condições meteorológicas 
e da previsão do tempo deve ser 
constante; o sombreamento entre 
folhas vizinhas é controlado ini-
cialmente evitando-se espaçamen-
tos muito reduzidos nas primeiras 
épocas de semeadura (novembro/
dezembro) e número muito alto de 
plantas por metro (acima de doze). 
É importante atentar-se para que 
não sejam adicionadas doses ex-
cessivas de adubo nitrogenado no 
solo, pois levam a um intenso cres-
cimento vegetativo, aumentando 
o tamanho e o número de folhas, e 
causando sombreamento excessivo 
de folhas superiores sobre as infe-
riores do dossel. Deve-se também 
buscar o manejo correto de regula-
dor de crescimento durante o ciclo; 
se as aplicações forem insuficien-
tes, o desenvolvimento intenso das 
folhas causará autossombreamen-
to. Índice de área foliar muito alto 
(acima de 4) pode indicar manejo 
insuficiente de regulador de cres-
cimento; por outro lado, doses ex-
cessivas podem reduzir drástica e 
prolongadamente o crescimento 
das plantas. Se a retomada desse 
crescimento ocorrer em épocas nu-
bladas, poderá haver um aumento 
na taxa de abscisão de frutos, assim 
como má-formação da fibra.

2.6 Nutrição mineral e qualidade 
da fibra

Há muito se sabe que a nutrição 
mineral afeta a qualidade do algodão 
produzido, com estudos realizados no 
Brasil desde a década de 1960 (Fuzato 
et al., 1965), tendo sido demonstrado, 
já naquela época, que deficiências de 
fósforo e potássio prejudicam a quali-
dade da fibra (Sabino, 1975). De fato, 
qualquer deficiência nutricional, por 
diminuir a fotossíntese, a assimilação 
ou o transporte de carboidratos, pode 
afetar negativamente a qualidade da 
fibra se ocorrer após o florescimento. 
Entretanto, tem-se observado, para 
a maioria dos nutrientes, que a pro-
dutividade é mais prejudicada que a 
qualidade da fibra; por isso as defici-
ências nutricionais, em geral, não têm 
sido um grande problema na redução 
do comprimento e da maturidade das 
fibras. Além disso, o fato da deficiên-
cia poder causar problemas de quali-
dade não quer dizer que a aplicação 
de potássio ou nitrogênio vá, neces-
sariamente, melhorar a qualidade da 
fibra (Constable e Bange, 2007); muito 
pelo contrário, como será discutido, 
o excesso de nitrogênio e de fósforo, 
ou até de potássio, pode resultar em 
fibras de baixa qualidade.

Nitrogênio
Embora haja resultados a indicar que 

a dose ótima de nitrogênio para a má-
xima produção seria menor que aquela 
ótima para melhores características de 
fibra, com decréscimo na produção, é 
mais comum o excesso de N resultar em 
menor qualidade, por afetar o índice de 
maturidade da planta (Madani e Oveisy, 
2015), ou seja, a planta fica mais tardia 
e os frutos amadurecem em condições 
climáticas fora das ideais. A deficiência 
de N pode prejudicar o comprimento e 
a resistência da fibra, assim como o mi-
cronaire (Read et al., 2006). Bauer e Roof 
(2004) observaram pior qualidade da 
fibra, incluindo comprimento, unifor-
midade e resistência em parcelas sem 
adubação nitrogenada.
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Foi demonstrado que tanto o excesso de N 
aplicado na cultura como o atraso em sua aplica-
ção resultam em frutos maiores na parte superior 
da planta, com uma diminuição correspondente 
do tamanho dos frutos da parte de baixo (Bo-
quet et al., 1994). Assim, o excesso de N modifica 
o perfil de produção da planta, alongando o ciclo 
e aumentando a proporção de maçãs que matu-
ram em época com menos água e temperatura 
menor. O resultado é a obtenção, além de menor 
porcentagem de fibra, fibras de pior qualidade, 
com menores micronaire, comprimento, unifor-
midade, resistência, alongamento e fiabilidade 
(Ferreira et al., 2004). Com excesso de nitrogênio, 
a planta prioriza o crescimento vegetativo, pois 
as folhas são o destino preferencial do nitrogênio 
absorvido no final do ciclo do algodoeiro (Roso-
lem e Mikkelsen, 1989). Dessa forma, a planta em 
final do ciclo fica mais verde, com alta retenção 
foliar, mas com menor rendimento de benefício 
e qualidade de fibra. O atraso no ciclo da planta, 
com maturação mais tardia, leva ainda ao acú-
mulo de sacarose nos frutos, uma vez que a saca-
rose sintase, necessária para o acúmulo de celu-
lose nas fibras, tem sua atividade muito reduzida 
em temperaturas abaixo de 22oC. O acúmulo de 
sacarose leva ao aparecimento do defeito “algo-
dão doce” (Girma et al., 2007). Em experimentos 
conduzidos em Mato Grosso e Bahia, foi observa-
do que a resistência da fibra foi menor com altas 
doses de N (Kappes et al., 2016), em algodão de 
segunda safra, com espaçamento adensado. Nos 
Estados Unidos demonstrou-se que níveis mode-
rados de deficiência de N não têm efeito sobre 
a qualidade da fibra de algodão (Tewolde e Fer-
nandez, 2003).

Assim, para o nitrogênio, deve-se atentar, prin-
cipalmente, para a dose que proporciona a maior 
produtividade; depois, executar a aplicação da 
forma recomendada, no máximo até a primeira 
semana de florescimento. Com a dose certa apli-
cada corretamente, atinge-se a maior produtivi-
dade e a melhor qualidade.

Fósforo
A literatura mais antiga mostra aumentos no 

comprimento da fibra causados por altas doses 
de fósforo (Hooten et al., 1949), e ainda que a 
adubação fosfatada concorre para aumentar o 
comprimento das fibras, sem efeito sobre a uni-
formidade de comprimento, finura e resistência 
(Sabino, 1975). Esses resultados podem dar-se 
por conta de doses baixas de P que se utilizavam 

antigamente, ou mesmo pelas diferenças en-
tre cultivares antigas e modernas, embora nem 
sempre se obtivesse resposta do P em termos de 
qualidade da fibra (Silva et al., 1970). O fato é que 
a literatura atual mostra que doses de P aplica-
das ao algodoeiro não resultam em modificação 
na qualidade da fibra, exceto no rendimento de 
benefício (Tewolde e Fernandez, 2003; Saleem et 
al., 2011). 

Potássio
O potássio tem sido geralmente ligado à qua-

lidade da fibra de algodão, entretanto, seu im-
pacto nem sempre é visível e consistente na me-
lhoria da qualidade da fibra (Bauer et al., 1998). 
Tem sido demonstrado, entretanto, que a aplica-
ção de K pode melhorar a elongação e a grossura 
da parede secundária da fibra, assim como a re-
sistência (Cassman et al., 1990; Temiz et al., 2009; 
Waraich et al., 2011). O elemento tem ainda gran-
de efeito na maturidade da fibra e no micronaire, 
com menor efeito no comprimento e na resis-
tência e quase não efeito na uniformidade (Petti-
grew, 2003; Zhao et al., 2013). No Brasil, tem sido 
observado que o potássio favorece a uniformida-
de de comprimento e a finura das fibras (Silva et 
al., 1970), mas Francisco e Hoogerheide (2013), 
em local com resposta ao K em Mato Grosso, não 
observaram efeito do elemento no micronaire.

Como o K está associado ao transporte de 
açúcares, é possível que sua deficiência afete a 
deposição de microfibrilas de celulose na parede 
secundária das fibras, influenciando a resistên-
cia, a finura e o micronaire (Kappes et al., 2016). 
Chen et al. (2016) reportaram que a absorção de 
K está diretamente relacionada ao alongamento 
e à melhor qualidade da fibra nas partes superior 
e distal da planta.

A maior parte dos carboidratos utilizados na 
síntese de celulose nas fibras vem das folhas do 
respectivo nó da haste principal. Diversos estu-
dos confirmam que a deficiência de K afeta a ca-
pacidade fotossintética por inibir não só a síntese, 
como o transporte de carboidratos. Dessa forma, 
a deficiência de K afeta as propriedades da fibra 
por induzir dificuldades na aquisição de matéria-
-prima para sua formação (Yang et al., 2016). A 
deficiência de K acelera significativamente a acu-
mulação de celulose na fibra, bem como o pro-
cesso de desidratação, o que sugere que a baixa 
aquisição de carboidratos induzida pela deficiên-
cia pode causar o desenvolvimento desordenado 
da fibra, por estimular a expressão de proteínas 
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funcionais como a CDKA. Como resul-
tado, a resistência e o peso da fibra 
são reduzidos (Yang et al., 2016).

As concentrações dos hormônios 
ácido indolacético, giberelina (GA3) 
e zeatina correlacionam-se positi-
vamente com comprimento, uni-
formidade, resistência e índice de 
maturidade da fibra, enquanto que 
a concentração de ácido abcísico cor-
relaciona-se negativamente com os 
mesmos indicadores de qualidade 
(Chen et al., 2017b). Assim, a aplicação 
de doses adequadas de K resulta em 
ótima regulação desses hormônios 
endógenos na fibra, melhorando a 
qualidade do algodão produzido.

Em algumas situações ocorre defici-
ência tardia de potássio, durante o pe-
ríodo de maior enchimento das maçãs. 
Essa síndrome tem sido atribuída ao 
fato de as variedades modernas serem 
mais precoces, mais produtivas e terem 
florescimento mais concentrado, além 
de mostrarem menor capacidade de 
“estocar potássio” durante o crescimen-
to vegetativo (Oosterhuis, 1997). Além 
do que há um declínio significativo na 
absorção de potássio pelo algodoeiro 
a partir de 100-120 dias após a emer-
gência. Assim, a aplicação de potássio, 
principalmente na forma de nitrato de 
potássio, poderia aumentar o teor de K 
nas folhas, melhorando a translocação 
para os frutos e aumentando a produ-
tividade e a qualidade da fibra. Entre-
tanto, para as condições brasileiras não 
se observa resposta significativa à apli-
cação de KNO3 via foliar ao algodoeiro 
(Rosolem e Witacker, 2007); tampouco 
foi observado aumento do teor de K 
nos frutos com a aplicação de nitrato de 
potássio. A falta de resposta explica-se 
porque, embora o K seja móvel na plan-
ta, sendo translocado para os frutos, ele 
se acumula nas paredes das maçãs e 
não é translocado em grande quantida-
de para as sementes ou para as fibras, 
de modo que o algodoeiro, se bem 
nutrido em K durante o ciclo, pode su-
portar uma deficiência de K no final do 
ciclo, sem perda de produtividade ou 
qualidade (Rosolem e Mikkelsen, 1991).

Macronutrientes secundários
Existem poucas observações sobre 

o efeito de Ca e Mg na qualidade da 
fibra de algodão. Há tempos foi obser-
vado que a calagem, na ausência de 
adubação potássica, levou à produção 
de fibras de pior qualidade (Sabino, 
1975). Entretanto, esse parece mais um 
efeito de deficiência de K do que pro-
priamente um efeito de Ca ou Mg. Nos 
poucos trabalhos em que foi estudado 
o efeito do enxofre sobre a qualidade 
da fibra de algodão, foram encontra-
dos resultados positivos no micronaire 
e na uniformidade de comprimento 
(Gormus, 2014), resultados negativos 
na uniformidade de comprimento 
(Gormus e El Sabagh, 2016) e ainda 
sem qualquer efeito nos indicadores 
de qualidade (Sardeiro et al., 2015).

Micronutrientes
Dentre os micronutrientes, no Brasil 

tem sido comum a resposta a boro, de 
modo que sua aplicação tem sido ge-
neralizada. Com relação ao efeito de B 
na qualidade da fibra, embora se tenha 
observado efeito positivo no compri-
mento e na finura (Rashidi e Seilsepour, 
2011), a maior parte dos trabalhos, mes-
mo quando há resposta significativa em 
termos de produtividade, não tem rela-
tado efeitos na qualidade da fibra (Gor-
mus, 2005; Rashid e Seilsepour, 2011). 
No Brasil foi observado que a adubação 
boratada, apesar de apresentar uma 
fraca relação positiva com a maturidade 
da fibra, aumentou o grau de amarelo 
e prejudicou o índice de fiabilidade (Al-
buquerque et al., 2013).

Não foram encontradas referên-
cias quanto ao efeito dos outros mi-
cronutrientes na qualidade da fibra 
de algodão.

Silício
Há na literatura indicações de que 

o silício pode favorecer a penetração 
da luz no dossel da planta por manter 
as folhas mais eretas em cereais, pro-
movendo assim a fotossíntese; pode 
ainda incrementar a atividade radicu-
lar, promovendo a absorção de água e 
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nutrientes, principalmente o nitrogênio, o fósforo 
e o potássio, neutraliza o alumínio tóxico do solo, 
bem como diminui a toxidez causada por man-
ganês e outros metais pesados. Isso tudo pode 
ocorrer, mas certamente depende da espécie em 
questão. Normalmente, os maiores benefícios do 
silício têm sido observados em gramíneas; mesmo 
assim, tem-se aventado o uso de Si em lavouras 
algodoeiras.

Em algodoeiro, embora se tenha encontrado 
um efeito positivo do silício na fotossíntese (Ferrei-
ra, 2008), a aplicação do elemento alçando-o a ní-
veis altos resultou em tendência de diminuição do 
número de maçãs (Nóbrega et al., 2007). Em outro 
trabalho concluiu-se que, de uma forma geral, as 
doses de silício aplicadas no solo para a cultura do 
algodão não devem ser elevadas, pois podem tra-
zer perdas de germinação e crescimento em altura 
de forma excessiva (Cunha et al., 2005), o que pode 
prejudicar a qualidade da fibra pela diminuição da 
fotossíntese. Com relação à qualidade da fibra, não 
se observou efeito positivo quanto à resistência e ao 
alongamento à ruptura (Madeiros et al., 2005). 

Em princípio, qualquer fator que afete a fotossín-
tese do algodoeiro pode afetar a qualidade da fibra 
produzida; entretanto, a literatura toda indica que, 
em geral, antes de ser afetada a qualidade da fibra, 
há modificação na produtividade. Mesmo que al-
guns nutrientes estejam em deficiência leve, pode 
não haver problemas de qualidade do algodão pro-
duzido, com exceção do potássio, mais importante 
nessa situação. Por outro lado, têm sido relatados 
problemas de piora na qualidade da fibra, principal-
mente pelo excesso ou pela aplicação errônea do 
nitrogênio, do fósforo e, ainda, do boro.

Assim, a dose de nutriente necessária para 
uma boa produtividade proporcionará também 
boa qualidade de fibra.

3. Manejo da lavoura visando a melhoria da 
qualidade da fibra

3.1 Cultivares
As cultivares são um dos principais fatores que 

governam a qualidade de fibra, juntamente com o 
ambiente. Atualmente (safra 2017/2018), mais de 
trinta cultivares de algodão estão registradas no 
Serviço Nacional de Proteção de Cultivares do Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
Conforme apresentado anteriormente em relação 
aos fatores abióticos (água, luz, nutrientes e tem-
peratura), há grande probabilidade de o ambiente 
exercer domínio sobre as características genéticas 

de cada cultivar, o que pode representar mudança 
nos padrões definidos de cada material pelo obten-
tor, dentro de uma margem aceitável. Isso ocorre 
porque, para que determinada característica tecno-
lógica da fibra seja expressa, o ambiente precisa ser 
adequado (bom status hídrico, boa luminosidade, 
nutrição e temperatura). Assim, é natural que uma 
mesma cultivar não apresente o mesmo comporta-
mento em ambientes totalmente distintos (Rondo-
nópolis vs. Sapezal, por exemplo). Uma discussão 
mais aprofundada sobre o tema pode ser acessada 
no link que se segue: http://www.imamt.com.br/
system/anexos/arquivos/358/original/circular_tec-
nica_edicao28_bx_(1).pdf?1490875492.

3.2 População de plantas
Em relação à qualidade da fibra, Silva et al. 

(2011) não observaram mudança nos parâmetros 
qualitativos do algodão pela modificação do espa-
çamento de cultivo ou da densidade de plantas. 
Estudos conduzidos em outros países também re-
portaram ausência ou pouco efeito da densidade 
de plantas sobre a qualidade da fibra (Zhang et el., 
2016; Heitholt e Sassenrath-Cole, 2010).

Por outro lado, em regiões com janela de cul-
tivo curta (140-150 dias), o adensamento promo-
veu um pequeno aumento no comprimento e na 
resistência, mas o maior ganho foi no micronaire 
e na finura (Bednarz et al., 2005). Echer e Rosolem 
(2015) observaram pouco efeito da população de 
plantas (espaçamento de cultivo) sobre a qualida-
de de fibra, e dos três locais estudados (Primavera 
do Leste/MT, Chapadão do Céu/GO e Paranapane-
ma/SP), apenas em Paranapanema (baixas tempe-
raturas no outono/inverno - Cfa - Koppen) houve 
piora da qualidade intrínseca da fibra com o aden-
samento, resultando em redução do comprimen-
to da fibra e aumento de fibras curtas.

3.3 Épocas de semeadura
As épocas de semeadura podem afetar signifi-

cativamente as propriedades intrínsecas da fibra, 
uma vez que as condições ambientais são modi-
ficadas, conforme se observa na Figura 17. Com 
o avançar dos meses, há uma redução bastante 
significativa na disponibilidade hídrica, na ra-
diação e na redução das temperaturas mínimas, 
sobretudo no mês de junho. Quase que a totali-
dade do algodão de Mato Grosso é semeado em 
segunda safra, após a colheita da soja; do ponto 
de vista econômico, esse sistema é o que mais se 
tem mostrado eficiente, mesmo sendo cultivado 
sob risco climático.
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Figura 17.
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Conforme a semeadura é atrasada, há uma 
tendência de redução no índice micronaire, so-
bretudo na região de Sorriso; a mesma tendência, 
mas em menor magnitude, ocorre para Campo 
Verde e Campo Novo dos Parecis. Já o ambien-
te da Serra da Petrovina mostra-se como aquele 
com menor variação no micronaire em função 
das épocas de plantio (Figura 18).

3.4 Reguladores de crescimento
O algodoeiro é uma planta perene e, portanto, 

crescerá enquanto houver condições favoráveis 
para tal. Nas regiões algodoeiras do Brasil, isso quer 
dizer que, enquanto o solo tiver água e a tempe-
ratura não estiver muito baixa, o algodoeiro vai 
crescer e tentar produzir. Além disso, durante o ve-
rão chuvoso, com temperaturas adequadas e boa 
fertilidade do solo, o algodoeiro é muito vigoroso, 
normalmente apresentando crescimento excessi-
vo. Assim, aparecem dois problemas que, poten-
cialmente, podem prejudicar a qualidade da fibra: 
1) crescimento excessivo, com sombreamento, di-
minuindo a fotossíntese e a deposição de celulose 
na fibra; e 2) alongamento do ciclo, principalmente 
em semeaduras tardias, de modo que muitos fru-
tos formam-se em situação de baixa temperatura 
e baixa disponibilidade de água. Assim, o uso de 
reguladores de crescimento que limitem o desen-
volvimento vegetativo — e, se possível, encurtem 
o ciclo produtivo — pode ser importante para a ob-
tenção de algodão com fibra de boa qualidade.

Então, dentro dessas condições propícias 
para grande crescimento, o uso de limitadores 
de crescimento, como o cloreto de clormequat 
e o cloreto de mepiquat, tem sido considerado 
importante no controle da altura e da estrutura 
produtiva da planta (Oosterhuis e Egilla, 1996). A 

aplicação desses reguladores resulta em plantas 
mais baixas, mais compactas, com folhas melho-
res e mais precoces (Kerby, 1985). Assim, seria 
possível um efeito dos reguladores, embora in-
direto, proporcionando melhores condições ao 
desenvolvimento da fibra de qualidade.

Foi observado que reguladores como o cloreto 
de mepiquat aumentam a produtividade de algo-
dão, sem efeito na qualidade da fibra (Gencsoylu, 
2009). Tanto em situação em que a produtividade 
foi aumentada como quando não houve efeito na 
produtividade, o comprimento, a finura, a resistên-
cia e a uniformidade da fibra não foram afetados 
pelo regulador (Carvalho et al., 1994; Çopur et al., 
2010). Em um dos trabalhos conduzidos no Brasil, 
a aplicação de cloreto de clormequat resultou em 
melhor tenacidade e elongamento da fibra em la-
voura adensada (Kondo et al., 2015), entretanto, 
esse deve ter sido um efeito indireto.

3.5. Manejo de desfolhantes e maturadores 
Processos fisiológicos envolvendo a senescên-

cia no algodoeiro, como a abscisão foliar e a aber-
tura de frutos, ocorrem naturalmente, mas a possi-
bilidade de controlá-los com produtos químicos é 
muito vantajosa, tendo-se em vista o planejamen-
to da colheita para evitar perdas de produtividade 
e qualidade de fibra e aumento de custos (Cothren 
et al., 2001). Os objetivos das aplicações desses 
produtos podem ser resumidos em três principais: 
(1) remover folhas maduras e jovens (2) promover 
a abertura de frutos; e (3) impedir o rebrotamento 
e a retomada de crescimento da planta. 

Há no Brasil um número razoável de produtos 
comercializados visando-se à preparação da co-
lheita (Tabela 3), categorizados basicamente em 
dois grupos, segundo seu modo de ação: de ação 

Tabela 3 - Produtos registrados comercializados como desfolhantes e promotores de 
abertura de frutos para a cultura do algodão no Brasil (jan. 2018)

Nome comercial Ingrediente ativo Classificação

Aurora Carfentrazona-etílica Desfolhante
QuickSilver 400 Carfentrazona-etílica Desfolhante
Kabuki Piraflufem-etílico Desfolhante 
AvGuron Extra Tidiazurom + Diurom Desfolhante
Dropp Ultra Tidiazurom + Diurom Desfolhante
CottonQuik Etefom Promotor de abertura de frutos
Prep Etefom Promotor de abertura de frutos
Finish Etefom + Ciclanilida Promotor de abertura de frutos

Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (http://agrofit.agricultura.gov.br).  
Acesso em: 18 jan. 2018 225
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herbicida e de ação hormonal. Segun-
do a finalidade principal, eles podem 
divididos em dois grupos principais: 
desfolhantes (ação herbicida ou hor-
monal) e promotores de abertura de 
frutos (ação hormonal).

Desfolhantes de ação herbicida pro-
vocam injúrias nas folhas lentamente, 
desidratando-as, fazendo com que pro-
duzam etileno, levando à inibição de 
auxina, indução de abscisão e, então, 
queda foliar. Dentre os desfolhantes 
herbicidas atualmente registrados para 
comercialização no Brasil estão a carfen-
trazona-etílica e o piraflufem etílico. O 
movimento desses ingredientes ativos 
na folha é muito limitado; doses exces-
sivas de desfolhantes de ação herbicida 
podem causar morte rápida da folha, 
antes que o etileno seja produzido para 
formação da camada de abscisão. Assim, 
em vez de uma desfolha, com queda das 
folhas, o resultado é uma dessecação (Fi-
gura 19), em que as folhas secam e conti-
nuam ligadas à planta.

Produtos hormonais utilizados para 
desfolha e abertura de maçãs au-
mentam a produção de etileno, levan-
do ao aumento da atividade de enzi-
mas de degradação da parede celular 
na zona de abscisão. Após a aplicação 
desses produtos, a zona de abscisão é 
formada mais rapidamente e promove 
a queda da folha e a abertura dos fru-
tos. O tidiazurom (desfolhante) e o ete-
fom (promotor de abertura de frutos) 
são exemplos de produtos hormonais; 
o primeiro é uma fenilureia perten-
cente ao grupo das citocininas. Uma 
vez que esse desfolhante é hormonal 
e não causa injúrias como os de ação 
herbicida, a possibilidade de gerar um 
efeito dessecante, embora ocorra, é 
mais limitada (Figura 19).

Os promotores de abertura de fru-
tos (maturadores) afetam processos 
naturais da planta associados com a 
abertura de maçãs, mas não aumen-
tam a taxa de maturação do fruto ou 
da fibra. O ingrediente ativo é o ete-
fom, que, quando aplicado, é rapida-

mente convertido em etileno. Sobre 
os frutos, acelera a separação entre os 
lóculos, resultando em sua abertura 
mais rápida. Para que o efeito sobre 
a abertura ocorra, os frutos precisam 
ser atingidos pela aplicação. 

Definindo o momento da desfolha 
visando a preservação da qualida-
de da fibra

O momento da desfolha ou aplica-
ção dos promotores de abertura dos 
frutos é fundamental para não preju-
dicar a qualidade da fibra; nesse sen-
tido, há diversos métodos para defini-
ção da época correta:

a) Porcentual de frutos abertos 
(capulhos) - Procede-se à contagem do 
número total de frutos (maçãs + capu-
lhos) que contribuirão para a colheita 
e, em seguida, calcula-se o porcentual 
de frutos que já abriram (capulhos). Se 
houver uma “lacuna” na frutificação-pa-
drão por conta de abortos, alguns fru-
tos poderão não ter completado a ma-
turação; as recomendações variam, mas 
para a época de desfolha, entre 60% e 
70% dos frutos devem estar abertos. 
Essa técnica não deve ser utilizada iso-
ladamente, mas em conjunto com as 
demais descritas a seguir.

b) Técnica do corte da maçã - Consis-
te em realizar um corte do fruto para 
diagnosticar sua maturidade. Frutos 
maduros são relativamente difíceis de 
serem cortados e, após abertos, suas 
sementes apresentarão tegumento 
de coloração escura e, internamente, 
cotilédones completamente desen-
volvidos e sem consistência gelatino-
sa. Sementes ainda não maduras te-
rão um tegumento de coloração clara 
e consistência gelatinosa (Figura 20). 
A desfolha pode ser então iniciada 
quando o último fruto que se deseja 
colher estiver maduro.

c) Nós acima da maçã em abertura 
- Segundo esse critério, deve-se iden-
tificar o ramo frutífero que contém em 
sua primeira posição uma maçã em 
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Figura 19.
Porcentuais de desfolha, abertura de 
capulhos e dessecação de folhas não 
desfolhadas dos produtos Aurora 
(Carfentrazona etílica) + Assist (óleo 
mineral) (A+A; 0,1 +1,0 L/ha); Finish 
(FIN) (Etefom, 1,5 L/ha); e Dropp Ultra 
(DU) (Tidiazurom + Diurom, 0,6 L/ha). 
Rondonópolis/MT (Fonte: adaptado de 
Siqueri, 2001)
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Figura 20. 
Desenvolvimento da maçã 

do algodoeiro. Conforme os 
cotilédones desenvolvem-se, 

tornam-se consistentes, e uma 
camada preta que se tornará 

o tegumento da semente 
começa formar-se ao redor 
da semente; conforme essa 

camada preta amadurece 
e a maçã seca, suturas são 
formadas entre os lóculos, 

resultando na sua abertura 
(fonte: Ritchie et al., 2004)
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abertura (com lóculos já visivelmente 
separados, mas não completamen-
te), que será o ponto inicial, de valor 
igual a “0”. Em seguida, contar os nós 
da haste principal acima desse ramo 
até que se chegue ao ramo onde es-
teja em sua respectiva primeira posi-
ção a última maçã que será realmen-
te colhida. Se o número for igual ou 
menor que quatro, a desfolha pode 
ser feita (Figura 21). Estudos anterio-
res constataram que frequentemen-
te há uma relação entre porcentual 
de frutos abertos e o número de nós 
acima da maçã em abertura, tendo-se 
que 60% de capulhos abertos equi-
valeriam a quatro nós acima da maçã 
em abertura (Bednarz et al., 2002). O 
índice micronaire a passa a sofrer re-
duções mais acentuadas quando a 
desfolha é feita quando o número 
de nós acima da maçã em abertura é 
maior que quatro (Figura 22). Na Figu-
ra 23 é possível observar esta relação, 
não somente quanto à qualidade de 
fibra, mas também quanto à receita. 
Em áreas com porcentuais significa-
tivos de plantas em maturação tardia 

ou com frutos tardios em segunda ou 
demais posições de ramo, ou em ra-
mos vegetativos, pode-se tomar uma 
decisão mais conservadora e esperar 
até que a última maçã de primeira po-
sição que se pretende colher esteja a 
três nós acima da maçã em abertura.

Efeitos prejudiciais da aplicação  
precoce sobre a fibra

Quando aplicações de desfolhan-
tes e/ou promotores de abertura de 
maçãs são feitas prematuramente, as 
fibras das maçãs mais novas pode-
rão não ter completado o processo 
de maturação; se essas maçãs forem 
abertas, suas fibras estarão imaturas, 
o que pode prejudicar a produtividade 
e a qualidade da fibra. O efeito prin-
cipal na fibra será sobre a última fase 
de seu desenvolvimento, quantificada 
pela maturidade e pelo índice micro-
naire, que pode ser reduzido. O peso 
do capulho pode ser diminuído e a 
produtividade negativamente afetada 
(Figura 22), levando à perda de recei-
ta (Figura 23). Tendo-se em vista que 
a etapa de elongação ocorre antes da 

Figura 21.
Determinação 
do número de 

nós acima da 
maçã em ab-
ertura (Fonte: 
Guthrie et al., 

1993)
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Figura 22.
Influência da desfolha 
realizada em função do 
número de nós acima da 
maçã em abertura (NAMA) 
sobre a produtividade e o 
índice micronaire da fibra. 
A recomendação de que a 
desfolha seja feita quando 
NAMA for igual 4 se deve 
às perdas praticamente 
inexistentes em 
comparação ao momento 
de 100% de capulhos 
abertos (NAMA = 0) (Fonte: 
adaptado de Kerby e Hake, 
1996)

Figura 23.
Receita bruta (US$/
ha) e índice micronaire 
em função da desfolha 
em épocas distintas, 
considerando critérios 
de nós da acima da maçã 
em abertura (NAMA) e 
porcentual de capulhos. 
Média de duas cultivares 
em dois anos (Fonte: 
adaptado de Siebert e 
Stewart, 2006)

fase de maturação, o comprimento de fibra é mui-
to pouco afetado pela desfolha prematura (Hake 
et al., 1989). 

Mesmo após a aplicação de desfolhante, a 
fibra continuará seu crescimento por 5-7 dias; 
a semente, por sua vez, seguirá acumulando 
peso por alguns dias após a fibra atingir seu 
máximo desenvolvimento. Essa variação é a ra-
zão pela qual frutos imaturos usualmente po-
dem apresentar um rendimento porcentual de 
fibra ligeiramente superior ao de frutos madu-
ros (Hake et al., 1989).

3.6 Problemas associados à demora da co-
lheita sobre a qualidade da fibra

Quando os frutos maduros se abrem, a fibra 
branca é bem clara por conta da natureza alta-
mente reflexiva da celulose e da ausência de de-
gradação microbiana. Se a abertura ocorre em 
condições favoráveis para sua desidratação, os 
açúcares naturais sobre a fibra são eliminados, 
provavelmente sendo fixados na celulose ou de-
gradados pela exposição à luz solar (Hake et al., 
1992). No entanto, a partir do dia da abertura, 
o peso do capulho pode reduzir-se, em média, 
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0,6% por dia (Chiavegato, 2006), res-
secando a fibra gradativamente. 

Adicionalmente, a exposição pro-
longada ao ambiente possibilita a 
reprodução microbiana sobre a fi-
bra. Quando afetada por pouco tem-
po, fibra de algodão excessivamente 
úmida recupera a coloração branca 
natural e o brilho; no entanto, se a 
fibra é mantida úmida por um longo 
tempo, a fauna microbiana pode pas-
sar a alimentar-se sobre a superfície. 
O aspecto escuro dos esporos desses 
microrganismos produz na fibra uma 
coloração acinzentada, a qual se in-
tensifica se há depósito adicional de 
açúcar por insetos sugadores. Se as 
condições permanecem chuvosas ou 
muito úmidas, a reprodução dos fun-
gos sobre a fibra continua, e os capu-
lhos ficam completamente escureci-
dos. A umidade elevada e as chuvas 
contínuas resultam em perda de re-
flectância (Hake et al., 1992).  

As perdas de qualidade da fibra 
exposta prolongadamente ao tempo 
no beneficiamento podem ser impor-
tantes. O algodão colhido muito tar-

diamente, por conta de chuvas, por 
exemplo, exige uma melhor limpeza 
de fibra para uma melhor avaliação de 
qualidade. Uma segunda limpeza, se 
necessária, pode remover uma quan-
tidade importante do fardo e, além 
disto, promover rupturas nas fibras, 
aumentando a formação de neps. 

O algodão mantido exposto prolon-
gadamente também apresenta um au-
mento no índice de fibras curtas e de 
redução na uniformidade de compri-
mento no beneficiamento. Além dis-
so, fungos e radiação solar ultravioleta 
podem reduzir a resistência da fibra; 
a absorção de radiação ultravioleta 
por alguns minerais presentes na fibra 
pode favorecer a quebra de moléculas 
de celulose, tornando-as mais fracas à 
rotura. A resistência é bastante depen-
dente da uniformidade e do compri-
mento das moléculas de celulose. 

Assim, o procedimento mais reco-
mendado é preparar a colheita o mais 
rápido possível uma vez diagnostica-
da a maturidade das últimas maçãs, 
evitando-se que sejam desnecessaria-
mente mantidas no campo. n
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O Brasil, na safra 2016/17, teve 
uma área total com plantio de algo-
dão próximo de 939 mil ha; a parti-
cipação do Estado de Mato Grosso 
foi de 627 mil ha, representando 
66,77% de toda a área de algodão 
plantada no país. Em Mato Grosso, a 
totalidade das lavouras de algodão 
é colhida mecanicamente, sendo 
que 10% dos 627 mil ha são con-
duzidos em sistema com linhas es-
treitas, inferiores a 0,50 m. Com ex-
ceção dessas lavouras “adensadas”, 
geralmente colhidas com máquinas 

de tipo “stripper”, de plataformas de 
pente ou de escova, o restante do 
algodão mato-grossense é colhido 
com máquinas de tipo “picker”. Es-
sas — chamadas também máquinas 
de “rolinho” — da John Deere (Figu-
ra 1) estão cada vez mais ocupando 
o mercado, substituindo as máqui-
nas com cestos.

O modo de operar as diversas 
máquinas, a manutenção e a re-
gulagem delas são de importância 
fundamental na preservação da 
qualidade da fibra.

Colheita, armazenamento, transporte  
e qualidade de fibra

Renildo MION
UFMT 
Rondonópolis 

Jean-Louis 
BELOT
IMAmt

Figura 1. Máquina JD 7760 (Foto: Renildo Mion)

1. Plataformas e tipos de colheita 
mecanizada no Brasil

1.1 Plataformas de colheita de fu-
sos “picker” convencional

Mais de 90% do parque de colhei-
tadeiras do tipo “picker” são da mar-
ca John Deere; o restante é da marca 
Case IH. As máquinas da marca na-
cional Montana não são mais comer-
cializadas. Todas as marcas e mode-
los possuem praticamente a mesma 
teoria de funcionamento, e o grande 

diferencial está em suas unidades re-
colhedoras. A Case possui unidades 
com tambores direito e esquerdo, e 
a John Deere somente com tambores 
do lado direito, como é possível ver 
na Figura 2.

A pluma de algodão da linha vem 
de encontro à unidade e, quando o al-
godão entra em contato com os fusos 
recolhedores, as placas laterais pressio-
nam a planta sobre as barras de grade 
(costelas), que geram uma divisão de 
fluxo de algodão. Os tambores, equi-
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pados com barras de fusos articulados e com mo-
vimentos de rotação, extraem o algodão dos capu-
lhos com o mínimo possível de impurezas.

Dependendo do modelo da máquina, as barras 
podem conter entre 18 e 20 fusos. Depois de en-
rolar o algodão, e através de um sistema de pista 
(trilho ou came), as barras deslocam os fusos até os 
desfibradores. No sistema em linha, os tambores 
giram no sentido anti-horário, e o fuso no sentido 
horário. O eixo com os desfibradores giram em alta 
rotação no sentido anti-horário em cima do fuso, 
retirando as plumas de algodão, mas ainda sobram 
minúsculos restos de fibrilha, que são retirados pe-
las escovas (sistema umidificador). Após esse pro-
cesso, o algodão é transportado através de dutos 
por sucção, gerada por uma corrente de ar criada 
pelo ventilador do sistema de ar. 

Eficiência das colhedoras de fusos (“picker”)

As colheitadeiras de fuso são capazes de co-
lher 95-98% do algodão das plantas, mas alguns 
produtores relatam perdas na colheita em con-

dições de campo próximo a 20%. Vários proble-
mas podem causar perdas na eficiência de co-
lheita:

• Unidades de linha não centradas na linha 
(erro do operador ou ajuste de rastreamento 
de linha)

• Colheita logo após a aplicação de desfolhan-
tes e maturadores

• Colheita de capulhos imaturos que não abri-
ram

• A tensão das placas de pressão e a folga da 
ponta do fuso não estão ajustadas correta-
mente

• Ajuste dos desfibradores em relação à posi-
ção dos fusos

• Fusos usados, buchas do fuso ou desfibrado-
res necessitando de manutenção

• Limpeza incorreta do fuso por conta do acú-

Figura 2. Unidades de colheita com fusos de uma colheitadeira John Deere (à esquerda) e Case 
IH (à direita) (Fonte: John Deere & Case International)
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mulo de folhas verdes ou ajuste 
inadequado do sistema de ume-
decimento

• Umidade inadequada para o início 
da colheita

1.2 Plataforma de fusos “picker” 
PRO VRS

As unidades com espaçamento 
variável (VRS) têm capacidade de co-
lher linhas mais estreitas que 0,76 m. 
Um mecanismo de corte à frente e 
à direita do tambor com fusos corta 
a linha, direcionando esse material 
para a linha sem cortes. As linhas que 
não foram cortadas são colhidas de 
forma normal, com os fusos. Nesse 
caso, uma linha é cortada, e as plan-

tas jogadas com as plantas da linha 
lateral para serem colhidas nos mes-
mos tambores de fusos. As máquinas 
equipadas com essas plataformas po-
dem colher linhas de 0,45-0,50 m de 
espaçamento (Figura 3). 

Esse tipo de plataforma, quando 
comparado ao sistema de colheita 
“stripper” pente e escova, apresenta 
quantidade menor de casquinhas e 
impurezas.

1.3 Plataformas “stripper”
As plataformas de colheita do tipo 

”stripper” presentes em Mato Gros-
so para colher o algodão de sistema 
adensado, semeado com espaçamen-
tos que variam entre 0,30 m e 0,50 m, 
consistem no arranquio dos capulhos 

Figura 3. 
Unidade Pro 
12 VRS para 
colheita de 

linhas de 
0,45-0,50 m 
(Foto: John 

Deere)

Figura 4. 
Dois tipos 

de tambor 
de colheita 

“stripper” 
de escovas 
(Fotos: Jean 

Belot)
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inteiros da planta, direcionando-os para o cesto 
da máquina; na maioria das vezes, depois de uma 
etapa de pré-limpeza do algodão em caroço, 
com um limpador de tipo HL posicionado sobre 
a máquina. 

O sistema de colheita do tipo “stripper” é não 
seletivo e é extremamente agressivo por con-
ta da ação vigorosa dos pentes e do molinete 
(“stripper” de pente) ou das escovas (“stripper” 
de escovas) sobre as plantas, removendo grande 
quantidade de impurezas, o que torna necessária 
a instalação de unidades de limpeza eficientes na 
própria colhedora, além de sistemas de limpeza 
da fibra após o beneficiamento.

Existem dois tipos de plataformas de colheita 
do tipo “stripper”:

1.3.1 Plataformas do tipo escovas 
A plataforma de escovas trabalha com um 

conjunto de eixos rotativos equipados com seis 
jogos de escovas ou borrachas para retirada do 
algodão da planta. É dimensio¬nada para co-
lher dez, dezesseis ou dezoito linhas de algodão 
espaçadas em 0,45 m, ou seja, sua largura de 
trabalho varia entre 4,5 m e 8,1 m. A colheita é 
realizada linha a linha, e as plantas passam en-
tre duas guias; em um ou nos dois lados há uma 
barra equipada com escovas de movimento 
centrífugo que arrancam o algodão juntamen-
te com os capulhos, que são transportados por 
uma rosca sem fim até um duto de sucção, con-
forme apresentado na Figura 4.

Poucas plataformas do tipo escova foram 
comercializadas no Brasil, principalmente pelo 
fato de que seria necessário compatibilizar o 
número de linhas das plantadeiras com o núme-
ro de linhas das colheitadeiras. Porém, as ava-
liações realizadas por IMAmt e Cotimes, e por 
IMAmt e UFMT mostraram boa eficiência dessas 
plataformas, mesmo em condições de colheita 
não ideais (altura excessiva das plantas, lavoura 
suja e variedades diferentes).

 
1.3.2 Plataformas do tipo pente 

A ação do pente e do molinete sobre as plantas 
faz a retirada dos capulhos abertos e não abertos, 
de algumas ramificações laterais das plantas, das 
casquilhas e, eventual¬mente, de algumas folhas, 
deixando apenas seu caule (Figura 5). Esse tipo de 
equipamento representa a maioria dos sistemas 

de colheita do algodão conduzido no sistema de 
linhas estreitas, principalmente em razão da sim-
plicidade na operação e na manutenção. 

Várias empresas comercializaram plataformas 
do tipo pente, com larguras diferentes, sistemas 
de transmissão (mecânico ou hidráulico) e de 
limpeza, conforme a Figura 6.

Figura 5. Plataforma do tipo pente e planta 
depois da colheita (Foto: Jean Belot e Renildo 
Mion)
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Figura 6.
 Diversos 

modelos de 
colheitadeiras 

“stripper” de 
pente; 

A - Busa; 
B - Wouchuck ; 

C - Montana; 
D - Dalazen 
(Fotos: Jean 

Belot)

A

B

C D
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A maioria dessas colheitadeiras “stripper”, 
tanto de escova como de pente, é equipada 
com limpadores de algodão em caroço de tipo 
extrator HL na própria máquina (ou tipo HLST: 
Hull, Leaf, Stick, Trash). Porém, algumas fazen-
das optaram para realizar a colheita sem HL, 
agilizando-a, porém transportando um algo-
dão carregado em impurezas até a algodoeira, 
onde ele será beneficiado com sistemas de lim-
peza reforçados.

Existem algumas plataformas que apresentam 
um limpador nelas próprias (Figura 7).

Os limpadores (HL) ficam geralmente instala-

dos atrás da cabine das colheitadeiras de algo-
dão, conforme a Figura 8.

1.4 Métodos de colheita
Diversos são os métodos de colheita de algodão, 

e cabe ao produtor rural a escolha do que mais se 
adéque a suas características com relação ao cus-
to da manutenção e qualidade da fibra. O sistema 
“picker”, que é o mais utilizado pelos agricultores no 
Estado de Mato Grosso, apresenta como principal 
característica a presença menor de impurezas no 
momento da colheita, contribuindo para a preser-
vação da qualidade da fibra de algodão.

SISTEMA “PICKER” (FUSOS) SISTEMA “STRIPPER” SISTEMA VRS

VANTAGENS

Menor quantidade de impurezas Menor custo inicial Consegue colher plantio adensado

Menor custo de manutenção Menor quantidade de impurezas em relação 
ao sistema “stripper”

Maior eficiência de colheita

DESVANTAGENS

Maior custo inicial Quantidade elevada de impurezas Custo inicial elevado

Maior custo de manutenção
Maior custo de manutenção em relação ao 

sistema “picker”

Menor eficiência de colheita

2.Principais recomendações para uma colhei-
ta de qualidade

Para realizar uma colheita de qualidade, é ne-
cessário respeitar diversas recomendações, desde 
o manejo da lavoura até as operações de colheita.

2.1 Preparação da lavoura para a colheita
A escolha da variedade pode ter incidência na 

qualidade da colheita. Características como a pi-
losidade das folhas, o tamanho das brácteas ou a 

aderência do algodão ao capulho podem afetar 
tanto a carga do algodão em impurezas, como 
a eficiência da colheita, contribuindo para o au-
mento das perdas.

Como comentado nos capítulos anteriores deste 
manual, o manejo de altura das plantas, a lavoura 
limpa — sem plantas daninhas — e a desfolha ade-
quada têm papel importante na qualidade da co-
lheita. É importante ressaltar que a contaminação 
do algodão por picão-preto pode gerar descontos 
significativos no momento da comercialização.
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Figura 7. “Stripper” de pente, equipado com limpador na 
plataforma de colheita (Foto: Jean Belot)

Figura 8. Limpador (HL) instalado na 
colhedora (A) e a parte interna do HL 

(B) (Foto: John Deere)

A

B
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No caso de colheita com plataforma de pentes, 
a regularidade de distribuição de plantas na linha 
é muito importante para que estas não emitam ra-
mos vegetativos longos e grossos. A altura do pri-
meiro capulho em relação ao solo pode ser fator 
importante de perda na colheita, o que pode ser 
manejado pela densidade de plantas na linha.

2. 2 Manutenção das máquinas
Grandes problemas de falhas prematuras e de 

baixa performance podem ser evitados se os en-
carregados pelo maquinário optassem pelo uso 
correto dos manuais técnicos dos equipamentos. 
Esses manuais revelam particularidades, como 
especificações de lubrificantes, produtos noci-
vos à pintura, chapas metálicas ou plásticas, bem 
como a maneira correta de fazer a limpeza e a 
manutenção da eletrônica embarcada, cada vez 
mais presente nos equipamentos agrícolas.

Constam também informações sobre a fre-
quência das manutenções e sobre os consumos 
de combustíveis e água/detergente para o siste-
ma umidificador, entre outros detalhes. 

2.3 Regulagens gerais das máquinas
Trataremos aqui principalmente da regulagem 

das máquinas de tipo “picker” com fusos. Após a 
manutenção básica diária da máquina, como lu-
brificação e abastecimento, começa a verificação 
técnica dos mecanismos operacionais da colhei-
tadeira de algodão: unidades de colheita (tambo-
res), dutos de saída e tubos de elevação, turbinas 
de ar, pentes de limpeza e telas do cesto, sistema 

de descarregamento e proteção contra incên-
dio. A calibração correta dos pneus garantirá que 
a estabilidade da máquina e a altura de colhei-
ta nas linhas das extremidades mantenham-se, 
principalmente em máquinas montadas para co-
lher em espaçamentos maiores.

2.3.1 Recomendações gerais de regulagens
As unidades de uma colheitadeira de algodão 

devem ser inclinadas para facilitar a retirada do 
algodão dos capulhos da parte de baixo da plan-
ta. A parte inferior da unidade deve estar a 25 mm 
acima da superfície do solo; a adequação dessa 
inclinação deve-se ao fato de ocorrer um ligeiro 
movimento vertical com relação à entrada e à saí-
da das plantas colhidas. Essa inclinação faz com 
que haja alinhamentos diferentes dos eixos dos 
fusos dos tambores dianteiro e traseiro, fazendo 
com que entrem em contato com todas as altu-
ras das plantas, proporcionando maior eficiência 
na colheita, além de prover um alívio na carga de 
lixo na parte traseira, reduzindo o acúmulo de fo-
lhas e restos vegetais.

O tambor dianteiro deve colher 19 mm mais 
abaixo que o traseiro. De fábrica, já vem ajustado 
nesta medida, que é de 584 mm entre centro e 
centro do pino (Figura 9). A medida deve ser ajus-
tada no campo, principalmente quando a colhei-
ta for em solos macios.

2.3.2 Tambores
São os principais elementos para a colheita do 

algodão, precisarão, portanto, de várias regula-

Figura 9. Ajuste de inclinação das unidades de colheita (Fotos: Jean Belot & John Deere)
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gens (Figura 10). Para o funcionamen-
to adequado, é necessário que o siste-
ma de lubrificação esteja em perfeito 
estado de funcionamento, para evitar 
aquecimentos. O controle automáti-
co de altura deve estar regulado para 
trabalhar adequadamente na lavoura 
a ser colhida. 

2.3.3 Dutos de saída e tubos 
de limpeza

Devem estar livres de graxa e de 
restos de plantas, evitando-se embu-
chamento. É necessário que estejam 
bem fixados, pois esse sistema traba-
lha a vácuo, o que garante a sucção do 
algodão na primeira porção, evitando 

desgaste excessivo dos desfibradores 
e embuchamentos (Figura 11).

 
2.3.4 Turbinas de ar

É preciso verificar sempre a tensão 
das correias e a lubrificação das turbi-
nas, para evitar o desgaste excessivo 
dos componentes.

2.3.5 Pentes de limpeza e telas do 
cesto

Os pentes de limpeza são, jun-
tamente com as telas, responsáveis 
pela limpeza do algodão já colhido. É 
importante regulá-los para que o al-
godão percorra o máximo da área de 
limpeza oferecida pelos pentes.

2.3.6 Sistema de descarregamento 
e proteção contra incêndios

A tensão das correntes descarrega-
doras deve ser verificada para garan-
tir que não saiam das guias. É preciso 
verificar o sistema de proteção contra 
incêndio.

Figura 10. 
Tambor das 

unidades 
de colheita 
(Fotos: Case 

International)

Figura 11. 
Circulação 
do ar e do 

algodão nos 
dutos da 

colheitadeira 
de rolinhos 

(Fonte: John 
Deere)
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2.4 Regulagens específicas

2.4.1 Placas de pressão
Se a lavoura apresenta um estande homogêneo 

de maturação, a regulagem da pressão das placas 
compressoras deve ser de forma que estas retirem 
o máximo de pluma, sem atacar mecanicamente 

a planta, pois, caso contrário, esta soltará galhos 
e restos de capulhos, diminuindo a qualidade do 
produto. Se as placas estiverem com uma pressão 
muito alta, elas podem derrubar os capulhos ain-
da com as plumas, aumentando as perdas antes 
da colheita. Como os rotores dianteiros colhem 
em média 75% do algodão, um operador pruden-

Figura 12. Regulagem das placas de pressão* (Foto: John Deere)

Figura 13. Regulagem da folga entre fusos e placa de pressão (Foto: John Deere)

*As regulagens das placas de pressão são de dois furos na frente e três furos atrás para a primeira apanha. Uma vez que 75% 
do algodão é colhido no tambor dianteiro, deve-se manter maior pressão atrás. Para algodão muito adensado, recomenda-se 
iniciar com pressão menor, ou seja, 1½ orifício na frente e dois atrás. Caso seja necessário, aumentar em incrementos de ½ 
orifício, iniciando-se pelo tambor traseiro.
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te regula as placas traseiras sempre 
um pouco mais apertadas, pois a plan-
ta chegará mais ‘magra’ aos rotores tra-
seiros (Figura 12).

2.4.2 Folga entre a placa de pressão 
e os fusos

A folga entre os fusos e as placas 
de pressão deve ser de 3 mm a 6 
mm (Figura 13); recomenda-se dei-
xar em torno de 4 mm. Caso esse 
espaço seja menor que o especifica-
do, os fusos podem tocar nas placas, 
provocando fagulhas e possibilida-
de de início de incêndio no algodão 
em caroço colhido.

Quanto mais pressão tiver a pla-

ca dianteira, maior será a eficiência 
na retirada da pluma, porém, maior 
será a presença de galhos e impure-
zas (casquinhas e folhas) no algodão 
colhido. Por isso, é necessário regular 
a placa de acordo com as característi-
cas da variedade, da produtividade e 
da altura da cultura, de forma a redu-
zir as perdas quantitativas e qualitati-
vas do algodão.

2.4.3 Placas de raspagem
Recomenda-se a instalação das 

placas de raspagem somente no tam-
bor traseiro, em circunstâncias em 
que a retirada da fibra do capulho es-
teja dificultada (presença de carimã 

Figura 14. 
Placa de 

raspagem 
no tambor 

traseiro 
(Foto: Jean 

Belot)
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ou algodão escorrido), portanto, quando a má-
quina for montada, não instalar a placa, mas pri-
meiramente verificar as condições do algodão. 

Com a placa de raspagem instalada (Figura 
14), põe-se carga nos desfibradores e fusos, que 
terão também um desgaste acentuado. É preciso 
verificar sempre se há folga suficiente entre os 
fusos e as placas se estas foram instaladas. 

As placas de raspagem devem pressionar as 
cápsulas de algodão abertas contra os fusos; 
as placas devem ter a capacidade de afastar-se 
e proteger os fusos dos danos causados pelo 
grande volume de plantas, talos de grande 
diâmetro ou pedras que passam por cada uni-
dade de colheita. As placas são articuladas e 
apoiadas por molas ajustáveis, e o aperto dos 
eixos das molas de retenção aumenta a pres-
são aplicada na placa. Em algumas condições, 
é necessário colocar placas de raspagem pela 
parte interna da placa de pressão, promoven-
do um contato mais agressivo dos capulhos na 
entrada e na saída das plantas. 

As condições de cultivo do algodão são dife-
rentes nas diversas regiões do Estado de Mato 
Grosso. As plantas cultivadas em condições secas 
tendem a ser menores em largura, e “peludas”, 
com a maior parte da produção concentrando-
-se na parte inferior da planta, abaixo dos 60 cm. 
As recomendações gerais são para deixar as pla-
cas sem pressão e ir realizando as regulagens no 
decorrer da colheita para melhorar a eficiência 
e reduzir as perdas. É importante salientar que 
maior pressão na placa contribui para reduzir as 
perdas no campo, entretanto, contribui também 
no aumento da quantidade de impurezas pre-
sente na pluma no momento da colheita. 

2.4.4 Desfibradores
A função dos desfibradores é remover o algo-

dão em caroço dos fusos, limpando e retirando 
as plumas presentes nestes. 

Ajuste da altura dos desfibradores:

1º passo (Figura 15): coloque uma barra na posi-
ção de regulagem, indicada pelo rasgo no chassi 
da unidade.

2º passo: solte a contraporca superior e, em se-
guida, gire o parafuso central para ambos os la-

Figura 15. Regulagem da altura dos desfibradores 
(foto: John Deere & Jean Belot)

dos (Figura 15), sempre observando sua folga em 
relação ao fuso. 

Os desfibradores devem manter uma distância 
de 1 mm em relação ao fuso, como mostra a Figu-
ra 16 e, quando estiverem desgastados, a coluna 
deve ser retirada e levada para ser lixada em uma 
bancada especial.
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2.4.5 Ajuste de barra de grade (cos-
telas)

Depois da revisão, deve-se sempre 
verificar a distância das costelas em 
relação ao fuso (Figura 17), pois qual-
quer atrito pode resultar em início de 
incêndio. As costelas podem ser re-
guladas soltando-se os parafusos da 
lateral com uma chave 15 mm.

Os fusos trabalham juntamente 
com as costelas para executar a lim-
peza centrífuga, muito parecida com 
um descaroçador de algodão. Essas 
dicas ajudam a manter uma boa co-
lheita:

As costelas mal espaçadas, dani-
ficadas ou soltas podem entrar em 
contato com os fusos, contribuindo 
para aumentar o desgaste e provocar 
incêndios.

Sem as costelas, não é possível re-
mover galhos, folhas e outros conta-
minantes no momento da colheita.

Inspecionar os suportes e para-
fusos nas extremidades das costelas 
quanto ao desgaste e, caso seja ne-
cessário, providenciar a substituição.

2.4.6 Levantadores de baixeiro 
(guia de plantas)

Os levantadores de plantas (Figura 
18) devem flutuar de acordo com o 
relevo da superfície do solo, guiando 
suavemente os capulhos abertos da 
parte inferior da planta para a unida-
de. Eles precisam ser regulados a uma 
altura de 25 mm da superfície do 
solo; entretanto, o operador deverá 
ficar atento à presença de impurezas. 
Recomenda-se não instalar esses le-
vantadores quando a carga da planta 
for suficientemente alta.

2.4.7 Ajuste da altura da coluna 
umidificadora

O objetivo do sistema de umede-
cimento do fuso é fornecer solução 
de limpeza constante sobre os eixos 
para remoção de gomas e resinas das 
plantas. Essa limpeza ajuda a manter 

Figura 16. 
Ajustes 

entre fusos 
e desfibra-

dores (Foto: 
Jean Belot)

Figura 17. 
Posiciona-

mento dos 
fusos entre 

as barras 
(Foto: Jean 

Belot)
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os fusos agressivos, tornando mais fácil a retirada da plu-
ma; a solução remove os resíduos de plantas e de pluma, 
bem como realiza uma limpeza no fuso. Uma solução de 
limpeza na concentração correta é essencial para a fun-
ção apropriada.

Essas recomendações são úteis para manter e utilizar o 
sistema de umidificação corretamente:

Conforme a regulagem apresentada na Figura 19 
(afrouxar a porca “A” e girar o parafuso “B”), deve-se po-
sicionar uma barra de modo que esteja saindo da colu-
na umidificadora, para que as escovas toquem nos fusos. 
Deve haver uma pequena flexão, pois as escovas devem 
tocar tanto nos fusos superiores quanto nos inferiores. 

Ajuste da guia da coluna umidificadora
Após ter regulado a altura, deve-se ajustar a guia para 

eliminar a folga entre a guia e o fundo da unidade, evi-
tando assim o enrosco de galhos. Esta guia é presente so-
mente no tambor traseiro.

Ajuste da posição da coluna umidificadora
Nessa regulagem, deve-se abrir a coluna e soltar os tu-

chos, após movê-los para dentro ou para fora, de modo 
que a primeira aleta da escova toque no início do colar 
antipoeira, no máximo até o meio do colar; essa regula-
gem deve ser realizada tanto na parte superior quanto na 
parte inferior. 

Quando remover as escovas?
As escovas devem ser substituídas (Figura 20) quan-

do estiverem com as cerdas rasgadas ou desgastadas. 

Figura 18. Guia de plantas (foto: John Deere & Jean Belot)

Figura 19. Ajuste da coluna umidifica-
dora (foto: John Deere e Jean Belot)
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Para uma ótima performance, elas 
devem estar reguladas corretamen-
te; e os orifícios de fluxo da água, de-
sobstruídos.

É importante salientar que certas 
regulagens devem ser conferidas ao 
longo do dia, em função principal-
mente das condições dos talhões 
colhidos. Mudanças de regulagens 
(fusos-placas ou fusos-barras) po-
dem ser a origem de incêndio nas 
máquinas.

2.5 Fusos
Os fusos são os responsáveis pela 

retirada da pluma do algodão do 
capulho. Ocorre tendência de os fu-

sos da parte inferior do tambor sofre-
rem maior desgaste que os da parte 
superior, pelo fato de estarem mais 
próximos do solo, fazendo com que 
se desgastem diferentemente nas 
barras, conforme as características de 
cultivo. 

O desgaste nos fusos (Figura 21) 
pode reduzir a eficiência da colhei-
ta; sendo identificado o desgaste, é 
necessário proceder à substituição 
imediata do fuso quando estiver que-
brado ou com as farpas arredondadas 
ou mais de 10% das farpas quebra-
das; em caso de dúvida, rodar o fuso 
na palma da mão, se estiver em boas 
condições, penetrará na pele.

Figura 20. 
Remoção 

das escovas 
(Fotos: John 

Deere)

FIGURA 21. 
Fusos novos 
e desgasta-
dos (Fonte: 

Case Interna-
tiona)
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Nota: em situação em que há desgaste desuni-
forme, os fusos podem ser intercambiados, frente 
trás, superior e inferior. 

2.6 Ajuste do controle de altura da unidade
O controle de altura deve ser regulado de 

acordo com a altura do algodão na planta. As sa-
patas devem tocar no solo e não se aprofundar. 
Ao ajustar o controle de altura (Figura 22), quanto 
mais a mola for comprimida, mais alto colherá. 
Há um limite de compressão da mola, pois, pas-
sando deste, o sistema responderá lentamente. 
Recomenda-se ajustar a altura com a máquina 
no campo, pois nessa circunstância o óleo lubri-
ficante está quente, e o sistema responderá mais 
rápido. Ajustar as mesmas dimensões em todas 
as válvulas; as unidades que possuem as válvulas 
do controle são as de nos 1, 2, 3 e 5, para máqui-
nas de cinco linhas. Quando passar sobre terraço, 
deve-se desligar o controle automático, levanta-
do as unidades para evitar acidentes. 

2.7 Sensor de monitoramento da porta
O fluxo de algodão dentro das unidades de 

colheita é monitorado com um sensor próximo 
aos desfibradores (Figura 23), que um sinal para 
o painel da máquina alertando o operador sobre 
possíveis problemas no fluxo.

Nota: para o sistema ficar mais sensível, a folga 
pode ser diminuída para 4 mm.

3. Condições de colheita e de armazenamento 
dos fardos

3.1 Umidade na colheita e qualidade da fibra
O controle adequado e a medição para per-

mitir o controle da umidade do algodão são es-
senciais para manter e preservar a qualidade da 
fibra. O comprimento e a resistência das fibras de 
algodão, bem como outras propriedades, podem 
ser afetadas pela umidade da fibra. Há diversas 
formas de medi-la e em muitos pontos dentro da 
cadeia produtiva a umidade precisa ser medida. 
As tecnologias foram desenvolvidas para permi-
tir o monitoramento e o controle da umidade do 
algodão no campo durante a colheita, no benefi-
ciamento e no processo de descaroçamento. 

A umidade é atributo importante no comér-
cio do algodão, não apenas por influir no peso 
do fardo, mas também por conta dos potenciais 
impactos na qualidade e no beneficiamento da 
fibra. A umidade excessivamente elevada pode 
levar à deterioração da qualidade do algodão e 
das sementes; no entanto, a baixa umidade do 
algodão com caroço pode ocasionar quebra de 
fibras e redução geral da qualidade durante a co-
lheita e o beneficiamento. 

Figura 22. Ajuste do controle de altura da un-
idade (foto : John Deere)

Figura 23. Sensor de monitoramento da por-
ta (Fotos: Jean Belot)
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As algodoeiras devem controlar 
cuidadosamente a umidade para fa-
cilitar a limpeza e o descaroçamento, 
minimizando o dano da fibra. A bai-
xa umidade requer energia excessiva 
na prensagem dos fardos, e a eleva-
da pode influir na qualidade da fibra 
durante o armazenamento, por causa 
da atividade microbiana. Portanto, o 
controle de temperatura e umidade 
são importantes durante o processa-
mento das fibras têxteis.

O algodão é uma cultura perecí-
vel, especialmente durante as etapas 
de colheita, antes do beneficiamen-
to e após o descaroçamento. O con-
trole adequado da umidade começa 
durante a colheita. Em áreas onde o 
algodão é colhido com fusos, pode 
haver tentativa de começar a colher o 
algodão enquanto ele ainda está úmi-
do por conta do orvalho da manhã, 
pois o algodão vai pesar mais; os agri-
cultores podem ser motivados a au-
mentar o numero de horas de colhei-
ta durante o dia. Independentemente 
do método de colheita, o algodão co-
lhido com excesso de umidade corre 
o risco de perder qualidade durante o 
armazenamento, além de causar pro-
blemas ao equipamento de colheita, 
aderindo às máquinas e acumulando-
-se no interior das máquinas.

O algodão colhido com máquina 
convencional e armazenado em mó-
dulos é coberto com lonas para que 
seja mínima a deterioração da qua-
lidade por conta de chuva ou danos 
ao módulo pela ação do vento. Novas 
colheitadeiras desenvolvidas com far-
dos cilindricos, como a John Deere 
CP690 (Deere & Company, Moline, IL, 
EUA), em que os módulos redondos 
produzidos são envolvidos em uma 
película plástica que pode evitar a 
entrada de umidade no módulo; esse 
mesmo material de embalagem, po-
rém, pode evitar que o excesso de 
umidade deixe o módulo. Os módu-
los redondos demonstraram preser-

var melhor a qualidade do algodão 
com caroço, permitindo o armazena-
mento a longo prazo antes do desca-
roçamento, mas somente quando o 
algodão é colhido em condições ade-
quadas. 

Recentemente, houve novos de-
senvolvimentos para equipar colhei-
tadeiras de algodão com sensores 
de umidade, para permitir que os 
produtores monitorem a umidade do 
algodão com caroço durante a colhei-
ta. O controle da umidade durante a 
colheita e o armazenamento de algo-
dão com caroço afetam o funciona-
mento eficiente do descaroçador de 
algodão; à medida que o algodão é 
alimentado na planta de descaroça-
mento, ele é submetido à secagem, 
para facilitar a remoção de conteúdo 
que não é fibra. A umidade excessiva, 
bem como uma umidade muito va-
riável, faz com que o descaroçamento 
dê-se de forma ineficiente; esse fator 
aumenta os custos de energia com a 
necessidade de mais tempo de seca-
gem. O consumo de combustível e os 
custos de energia aumentam o custo 
do descaroçamento do algodão, de 
modo que, além de potencialmente 
prejudicar a qualidade da fibra, re-
duzindo o valor econômico da massa 
descartada, o custo da produção do 
descaroçamento também sofre au-
mento.

A umidade da fibra do algodão 
colhido mecanicamente não deve 
ser superior a 8%, para não ocasionar 
“encarneiramento” (Figura 24), de-
gradação das fibras, amarelecimento 
e manchas que podem ocorrer por 
conta de fungos.

Alterações na cor são causadas por 
microrganismos que proliferam com 
o aumento da temperatura e da umi-
dade, sendo que isso pode ocorrer 
mesmo após a formação dos módu-
los. O algodão colhido com umidade 
superior a 16% sofrerá perdas mesmo 
que descaroçado imediatamente.
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O monitoramento de umidade deve ser cons-
tante, principalmente no início e ao final do dia, 
ocasiões em que o índice pode mudar abrupta-
mente, em poucos minutos, principalmente à noi-
te, pela presença do orvalho, fazendo com que a 
temperatura caia rapidamente. O monitoramento 
da umidade do algodão em caroço é essencial, 
e com o aumento do uso dos fardos redondos, é 
necessária uma atenção especial, em função das 
características da construção desse módulo.

3.2 O manejo da umidade durante a colheita
Por ocasião da colheita, é comum as fazendas 

buscarem a máxima utilização das máquinas dis-
poníveis, a fim de não deixar o algodão com os 
capulhos abertos exposto às condições do clima.

Porém, é importante levar em consideração o 
efeito da umidade sobre a qualidade do algodão 
em caroço, colhido com colheitadeiras mecâni-
cas. Muitos trabalhos técnicos já apresentaram 
uma série de considerações sobre a influência da 
umidade no algodão em caroço em relação ao 
processo de colheita e à qualidade da fibra.

A decisão do início da colheita do algodão de-
pende de fatores que comprometem a qualida-
de da fibra. A maioria dos produtores agenda a 
colheita entre 10 e 14 dias após a aplicação de 
desfolhantes. A condição do algodão no campo 
pode afetar a colheita, destacando a umidade, 
que reduz a eficiência da máquina quando está 
acima do recomendado para colheita, além de 
causar danos às fibras. O gráfico adaptado para 

as condições climáticas do Estado de Mato Gros-
so (Figura 25) mostra os horários e a umidade do 
algodão em caroço para colheita.

3.3 Umidade e perdas na colheita
Em ensaio realizado no âmbito do Projeto da 

Qualidade de Fibra, em agosto de 2013, os va-
lores de perdas totais apresentados na Tabela 
1 estão abaixo do valor mínimo de perdas en-
contradas em diversos trabalhos realizados nos 
Estados Unidos e no Brasil, evidenciando a boa 
regulagem da colheitadeira testada, mesmo tra-
balhando com velocidade de 7 km.h-¹, que é con-
siderada alta para o padrão do algodão em que 
foi realizado o ensaio. 

Destaca-se que o maior valor de perdas, em 
negrito na Tabela 1, ocorreu com 90% de maçãs 
abertas no inicio da colheita (em torno das 8 ho-
ras da manhã). Nessa semana e nesse horário, foi 
encontrado o maior valor de umidade da pluma 
de algodão (próximo de 10%), demonstrando 
que nessas condições de umidade o operador da 
máquina deve diminuir a velocidade de colheita 
para reduzir as perdas, bem como evitar proble-
mas com “embuchamento” e retenção das plu-
mas na planta.

Essas observações estão em consonância com 
as recomendações sobre a umidade ideal de co-
lheita, disponíveis na literatura, nas quais pesqui-
sadores observaram que a eficiência da colheita-
deira é reduzida quando o algodão está úmido, 
além de causar danos às fibras. 

Figura 24. Capulhos colhidos com umidade acima da recomendada (Fotos: Renildo Mion)



MANUAL DE QUALIDADE DA FIBRA

256

Desfolha
A desfolha auxilia na programação 

do período de colheita; caso esse re-
curso seja utilizado indevidamente, 
ele poderá ser causador de alguns 
problemas posteriores, como queda 
no tipo do algodão (caso a folha per-
maneça seca no algodoeiro), perda 
de peso (caso o algodão seja desfo-
lhado em quantidades superiores ao 
potencial de colheita) e fibras ima-
turas (desfolha precoce). A condição 
adequada para colheita mecanizada 
é quando o algodão estiver seco e 
com mais de 80% das maçãs abertas 
ou completamente formadas.

3.4 Umidade e armazenamento do 
algodão em caroço

A temperatura dos fardos de al-
godão deve ser verificada diariamen-
te, em posições diferentes, durante 
no período inicial, até 5-7 dias após 
a colheita. A partir desse período, o 
monitoramento da temperatura dos 
fardos pode ser realizado a cada três 
ou quatro dias, conforme a variação 
da temperatura. 

Em trabalhos realizados sobre 
umidade pelo IMAmt e pela UFMT, 
em quatro propriedades na região de 
Campo Verde/MT, em agosto de 2017, 
monitorou-se a umidade do algodão 

Tabela 1. Perdas totais (%) em função dos horários e das diferentes sema-
nas de colheita na Fazenda Céu Azul 

Figura 25.
 Horário de 

colheita e 
umidade 

da pluma e 
sementes 

de algodão 
- adaptado 

de Mayfield 
et al. (1983) 
e Willcutt et 

al. (2010).

Porcentagem de 
maçãs abertas

Sema-
nas

Horário

H1 H2 H3

80 1 3,46 4.06 3,78 

80 2 3,93 4.46 4,15

80 3 2,33 3,02 3,09 

90 1 4,09 2,54 5,26 

90 2 4,09 2,54 5,26 

90 3 6,61 4,87 4,07 
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com caroço na planta e no fardo após a colheita, a umi-
dade relativa e temperatura do ar (Tabela 2).

A colheita teve início por volta das 8h30 da manhã, 
com o algodão em caroço próximo de 6,75% de umi-
dade, 58% a umidade relativa do ar e temperatura de 
21,1°C. Após o término da construção do fardo, monito-
rou-se a umidade, e o resultado encontrado foi de 7,68%, 
com temperatura próximo de 21°C; a temperatura atin-
giu o pico próximo das 13h, com 33,2°C, e a umidade do 
algodão na planta foi inferior a 4% (umidade mínima que 
o medidor consegue monitorar); a umidade no fardo foi 
de 5,73%. A partir das 17h, houve uma mudança brus-
ca de temperatura e aumento da umidade relativa do ar, 
o que contribuiu para o término da colheita às 18h12, 
quando diminuiu para 16°C; a umidade do algodão na 
planta passou para 6,84%, e a umidade do fardo foi para 
7,36%. A diferença entre a umidade na planta de algodão 
e a umidade do algodão no fardo deve-se à adição de 
água nas escovas para limpeza dos fusos.

Em outra propriedade (Tabela 3), o início da colheita ocor-
reu a partir das 9h40, quando a umidade do algodão na 
planta estava perto de 4,4%, e a umidade no fardo 5,3%. O 
monitoramento da umidade e da temperatura durante o dia 
(Figura 26) manteve-se dentro dos padrões preconizados para 
colheita e armazenamento dos módulos de forma adequada.

Ressalta-se que o início da colheita, de acordo com a 
Tabela 3, poderia ter começado antes, já que a umidade do 
algodão na planta às 9h40 era de 4,4%, o que permitiria ao 
agricultor iniciar a colheita mais cedo, com consequente 

Figura 26. Medidor de umidade relativa 
do ar e temperatura (Foto: Renildo Mion)

Figura 27. Fardões cilíndricos (Foto: Renildo Mion)
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aumento do número de horas de tra-
balho da colheitadeira, contribuindo 
para aumentar a capacidade de cam-
po efetiva e operacional do sistema de 
colheita, reduzindo o período desta.

Para a colheita do algodão reali-
zada em período noturno, é preciso 
redobrar os cuidados com a umida-
de da pluma. Trabalhos realizados 
com umidade próximo de 16%, aci-

ma do recomendado para colheita 
e armazenamento em condições de 
campo, os fardos continuaram com 
a umidade elevada dois dias depois 
da colheita, com valores próximos 
de 15,47% e 15,29%. Caso ocorra 
colheita nessas condições, a reco-
mendação é o beneficiamento o 
mais rápido possível desses fardos. 
A colheita acima de 12% de umida-

Tabela 2. Avaliações no fardo retangular de algodão

Tabela 3. Avaliações no fardo cilindrico de algodão

HORÁRIO TEMPERATURA 
(°C)

UMIDADE 
RELATIVA 
DO AR (%)

UMIDADE DO 
ALGODÃO NA 

PLANTA (%)

UMIDADE DO 
ALGODÃO NO 

FARDO (%)

8h30 21,1° 58% 6,75 7,68

10h47 27° 37% 4,63 6,36

13h10 33,2° 28% < 4 5,73

15h 28,8° 34% < 4 5,46

17h 27,9° 41% < 4 6,32

18h12 16° 62% 6,84 7,36

HORÁRIO TEMPERATURA 
(°C)

UMIDADE 
RELATIVA DO 

AR (%)

UMIDADE DO 
ALGODÃO NA 

PLANTA (%)

UMIDADE DO 
ALGODÃO NO 

FARDO (%)

9h40 25,4° 43% 4,4 5,3

12h30 27,4° 40% <4 4,45

14h 29,2° 33% < 4 4,4

16h 27,8° 40% < 4 4,67
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de comprometerá a qualidade da fibra e a per-
formance da algodoeira.

Nos fardos colhidos em umidade segura para 
armazenamento, a temperatura geralmente au-
menta em torno dos 10-15°C nos primeiros 5-7 
dias. Caso ocorra aumento da temperatura supe-
rior a 20°C acima da temperatura ambiente, sig-
nifica problemas na construção do módulo apor 
conta da umidade, indicando que o fardo deve 
ser descaroçado imediatamente, para evitar per-
das importantes na qualidade da fibra.

Todos os módulos prensados e fardos redon-
dos devem ser inspecionados após a ocorrência 
de chuvas e, caso seja constatado vazamento de 
água para o interior dos módulos, a recomenda-
ção é que se faça o descaroçamento o mais rápi-
do possível.

3.5 Desempenho operacional das colheitadei-
ras de algodão

A eficiência operacional é uma ferramenta 
importante para os agricultores, pois permite di-
mensionar adequadamente o parque de máqui-
nas, a fim de efetuar a colheita dentro do prazo, 
evitando atrasos e perdas qualitativas da fibra 
por permanência excessiva no campo, provoca-
das pelas intempéries a que a fibra está sujeita, 
como chuvas casuais, poeira, radiação solar e 
perdas provocadas por queda de capulhos pela 
ação do vento.

Diretamente ligado à eficiência operacional da 
colheita de algodão está o consumo de combus-
tível para a execução da colheita; esse parâmetro 
é um dos mais relevantes dentre os estudos en-
volvendo colheitadeiras. Por tratar-se de equipa-
mento de grandes dimensões e de funções múl-
tiplas, o consumo de combustível pode tornar-se 
parâmetro importante na rentabilidade da coto-
nicultura, por conta dos aumentos recentes nos 
preços do insumo e a consequente elevação nos 
custos de produção.

A colheitadeira possui sistemas eletromecâ-
nicos que permitem a construção de módulos 
embarcados, o que muda drasticamente as ati-
vidades operacionais desenvolvidas no processo 
da colheita, reduzindo o número de máquinas e 
pessoas envolvidas no processo. A máquina co-
lhe, armazena, compacta e envolve as fibras em 
um filme de polietileno que protege o algodão 
em caroço das intempéries.

As atividades desenvolvidas durante a colhei-
ta do algodão em caroço devem ser monitora-
das, para que possam ser possíveis os cálculos de 
capacidade de campo efetiva, capacidade opera-
cional e eficiência da operação da colheita. 

Para efetuar os cálculos referentes à capacida-
de de campo teórica (CCT), são monitoradas as 
velocidades médias durante o processo da co-
lheita sem que ocorra nenhum tipo de parada; 
medindo a largura de operação da colheitadei-
ra, determina-se a capacidade máxima de co-
lheita em hectares em função do tempo, sendo 
usualmente o resultado expresso em hectares 
por hora (ha.h-1). A capacidade de campo efeti-
va (CCE) consiste em monitorar não somente o 
momento em que a máquina está operando ple-
namente, mas também contabilizar o tempo des-
pendido para manutenções, abastecimento, re-
gulagens e outras ações comuns no momento da 
colheita. Usualmente, o resultado é expresso em 
hectares por hora (ha.h-1). Da relação entre CCE 
e CCT temos a eficiência de campo (Ec), capaz 
de indicar quanto tempo é despendido efetiva-
mente colhendo e quanto é gasto em atividades 
que não sejam a colheita. A eficiência operacio-
nal (Eo) corresponde à relação entre as horas que 
a máquina passou efetivamente trabalhando na 
colheita com as horas disponíveis em um dia de 
trabalho.

As respectivas equações são representadas 
abaixo:

Capacidade de colheita
CCT = ( LO * V ) / 10
CCE = A / T
Eficiência de colheita
Ec = CCE / CCT
Eo = TO / Tdisp
em que,
LO - Largura de operação, m; V - velocidade de ope-
ração, km/h; A - área, ha; T - tempo, h; TO - tempo 
operacional, h, e Tdisp - tempo disponível, h.

Para os resultados realizados dentro do proje-
to de qualidade da fibra de algodão em parceria 
do IMAmt com a UFMT, em uma área de 45 ha, 
foram necessárias 25,5 horas de trabalho, sendo 
64% desse tempo demandado pela colheita pro-
priamente dita. As realizações de manobras ao 
fim do talhão demandaram 5% do tempo total 
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da atividade, esse valor baixo deve-se 
à configuração do talhão, que deve 
ser definido de forma que a colheita-
deira permaneça mais tempo colhen-
do, evitando manobras que possam 
afetar negativamente o rendimento 
operacional da máquina.

No período final de safra, a colhei-
tadeira apresenta maior desgaste em 
vários componentes que quebram 
com maior facilidade ou deixam de 
operar adequadamente com maior 
frequência, exigindo maior número 
de paradas para substituição; adicio-
nalmente, as paradas para manuten-
ções corretivas, que são computadas 
nesse parâmetro as manutenções 
preventivas, como limpezas, regu-
lagens, reabastecimento dos filmes 
plásticos que envolvem os módulos e 
do reabastecimento com o xampu uti-
lizado para limpeza dos fusos durante 
colheita. Para as manutenções, foram 
necessários 31% do tempo total para 
a colheita do talhão (Figura 28).

A capacidade de campo efetiva 
(CCE) é a capacidade real de colheita 
de um conjunto mecanizado, con-
siderando o tempo necessário para 
manobras, manutenções e regula-
gens necessárias para a execução efi-
ciente e econômica da colheita. Nas 
condições de campo, a colheitadeira 
apresentou uma capacidade de co-
lher 1,78 hectare em cada hora de tra-
balho (Figura 29). 

O valor obtido da capacidade de 
campo efetiva é uma ferramenta im-
portante para o agricultor, que, ape-
nas conhecendo a largura de trabalho 
do equipamento e sua velocidade de 
operação, permite converter rapida-
mente a capacidade de campo teóri-
ca em capacidade de campo efetiva.

A eficiência de colheita (Ec) atin-
giu um índice de 0,60, e a eficiência 
operacional (Eo) de 0,67 (Figura 30). 
A eficiência para a colheita possui 
um coeficiente que varia de 0,65 a 
0,80, sendo esses valores uma média 

Figura 28. 
Horas neces-

sárias de cada 
atividade 

para a colhei-
ta total da 

área

Figura 29. 
Capacidade 

de campo 
teórica (ha 

h-1); capacida-
de de campo 

efetiva (ha h-1)
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Figura 30.Eficiência de campo e eficiência operacional

Figura 32. Consumo médio de combustível por hora de atividade e consumo médio de com-
bustível para cada hectare colhido

Figura 31 Consumo total de combustível durante colheita e manobras
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que envolve várias culturas; especi-
ficamente para a cultura do algodão 
em Mato Grosso, o resultado obtido 
torna-se mais conveniente, a fim de 
obter uma estimativa mais precisa. 
Em condições de cultivo da região Sul 
dos EUA, são atingidos valores de 80-
85% de eficiência de colheita quando 
utilizadas colheitadeiras dotadas de 
sistema de construção de módulos.

O conhecimento do valor real de 
eficiência atingida na região de Pedra 
Preta permite a realização de estudos 
para o desenvolvimento de medidas 
que elevem a eficiência operacional 
das colheitadeiras modernas empre-
gadas na colheita da produção agrí-
cola do Estado.

O consumo de combustível du-
rante a execução da atividade foi 
obtido pelo computador de bordo 
da máquina, que fornece o consumo 
médio por hora, permitindo o cálcu-
lo do consumo total durante a ope-
ração. O consumo de combustível é 
diretamente proporcional ao tempo 
que a máquina permanece execu-
tando uma atividade; o consumo 
total para a colheita dos 45 hectares 
foi de 915,14 litros. Desse total, 855,4 
litros foram consumidos durante a 
operação de colheita, ou seja, com a 
máquina recolhendo o algodão em 
caroço; o volume de combustível uti-
lizado para a realização de manobras 
em toda a área foi de 59,7 litros (Fi-
gura 31). 

O consumo médio de combustível 
por unidade de hora e de hectares foi 
de 52,0 l/h e 20,3 l/h, respectivamente 
(Figura 32). Relatos indicam que não 
há correlação do consumo de com-
bustível e a produtividade da área; es-
sas similaridades dão indícios de que 
a demanda energética da operação 
pode ser relativamente estável, mes-
mo com a oscilação das característi-
cas das regiões produtoras.

3.6 Outros fatores
Para o início da colheita, o ideal 

é que a porcentagem de capulhos 
abertos esteja por volta de 90-95%, 
valores inferiores contribuem para 
redução da produtividade e podem 
interferir na qualidade da fibra com 
aumento da quantidade de fibras 
imaturas. Os operadores devem ficar 
atentos à regulagem da altura de co-
lheita das unidades em função do ta-
lhão colhido para evitar que a pluma 
seja contaminada por solo e/ou ou-
tros contaminantes que porventura 
estejam na superfície do solo. 

Recomenda-se que os operadores 
realizem a limpeza periódica das má-
quinas ao longo do dia de colheita 
(Figura 33), principalmente nos dutos 
de aspiração, nos dutos de limpeza do 
algodão em caroço, nas telas do cesto 
e nas escovas, para evitar contamina-
ção nas plumas colhidas.

3.7. Formando os módulos
Os módulos cilíndricos utilizam um 
mecanismo semelhante ao de uma 
enfardadeira de feno circular; o fun-
cionamento do mecanismo de for-
mação de módulo é altamente au-
tomatizado, exigindo o mínimo de 
intervenção do operador. Os módulos 
redondos são cobertos com uma pe-
lícula de polietileno modificado que 
protege tanto o algodão como a se-
mente, proporcionando uma força de 
compressão para manter a densidade 
do módulo. O sistema de controle de 
formação de módulo manipula a em-
balagem e, quando o invólucro for 
concluído, o módulo é ejetado sobre 
o transportador na parte traseira da 
máquina, como mostrado na Figura 
34. A principal ação do operador em 
relação aos módulos é decidir quan-
do deixará cair o módulo transporta-
do. Normalmente, ele é descarrega-
do no final do talhão, para facilitar o 
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carregamento em caminhões adequados para o 
transporte até as algodoeiras. Se o rendimento 
for muito elevado ou os comprimentos de linha 
forem longos, pode ser necessário soltar os mó-
dulos no meio do talhão. Essa ação não tem im-
pacto sobre o funcionamento dos fusos, entre-
tanto o plástico pode ser rasgado ou perfurado.

3.8 Armazenamento dos fardões de algodão 
em caroço

No caso dos fardões elaborados com prensas 
(Figura 35a), a limpeza do solo sobre o qual eles 
serão constituídos é importante para sua base 
não se contamine. Os pés de algodão são cor-
tados com facão, a prensa posicionada. Quando 
constituído, o fardão é coberto por uma lona, 
amarrado com corda e deixado no local até seu 
transporte para a algodoeira. É importante vis-
toriar periodicamente esses fardões deixados na 
lavoura, a fim de detectar eventual início de in-
cêndio, que pode revelar-se até quatro ou cinco 
dias depois da colheita, ou para evitar fermenta-
ções, no caso de uma colheita úmida.

No caso dos fardinhos realizados pelas má-
quinas JD 7760 (Figuras 35B e 35C), é importan-
te que o operador os descarregue na beira do 
talhão, a fim de não prejudicar as operações de 
destruição de soqueira realizadas na sequência.

Na lavoura, ou nos pátios das algodoeiras, é 
recomendado que se armazenam os rolinhos/ 
fardões em pilhas descontínuas, para limitar a 
propagação do fogo em caso de incêndio e evi-
tar o armazenamento sob fios de energia elétrica 
(Figura 36). 

4. Medidas de segurança

As colheitadeiras de algodão são máquinas 
complexas, delicadas, caras e perigosas quando 
estão em funcionamento, por isso sua manuten-
ção e seu uso precisam de atenção. É imprescin-
dível a capacitação dos operadores com treina-
mentos, cursos ministrados pelos fabricantes, por 
escolas especializadas ou por associações de pro-
dutores. 

Quando a colhedora funciona, deve-se man-
ter em perfeito estado o sistema de contenção 
de incêndio. Recomenda-se que a máquina seja 
acompanhada ao longo do dia por um tanque 
de água, caso ocorra um início de incêndio. O 

Figura 33. Realizar limpeza dos sistemas de 
escovas (A) e os cesto (B) (foto: Renildo Mion)



MANUAL DE QUALIDADE DA FIBRA

264

Figura 34.
 Módulo na 

parte traseira 
da máquina 
e ao final do 

talhão

Figura 35. 
Algodão col-

hido arma-
zenado em 
fardões (A) 

ou rolinhos 
(B) e rolinhos 

fora da área 
(C)

(fotos: A e B, 
Jean Belot; C, 

John Deere)
A

B

C
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custo desta operação é muito baixo em relação 
ao valor de uma máquina.

No momento das operações de limpeza pe-
riódicas ao longo do dia, os operadores das má-
quinas devem seguir as seguintes regras de se-
gurança:
• Ninguém pode permanecer na plataforma da 

máquina quando ela estiver em funcionamento

• Prestar atenção aos operários que ficam na la-
voura no momento de manobra

• Não operar a máquina quando o cesto estiver 
sendo levantado

• Levantar os tambores ao máximo quando ma-
nobram

• Em terrenos irregulares, a máquina deve ser 
conduzida em marcha lenta

• Evitar freadas bruscas, que podem ocasionar 
danos aos tambores

• Não realizar lubrificação ou limpezas sob a má-
quina com o motor ligado. A única exceção é 
quando se usa o controle remoto para acionar 
as cabeças de colheita para inspeção

• Não operar a máquina sem as placas de prote-
ção e extintores em perfeito estado de funcio-
namento

• Limpar folhas secas e algodão eventualmente 
presentes no motor, a fim de evitar incêndios

• Não tentar apagar o fogo no cesto, derramar 
imediatamente o algodão no chão

5. Recomendações para uma colheita preser-
vando a qualidade da fibra

Finalmente, a qualidade da fibra de uma plan-
ta de algodão é definida ao longo de todo seu 
ciclo, sendo expressa no momento da abertura 
total dos capulhos. A partir dessa etapa, todas 
as operações que antecedem a colheita, como a 
desfolha e aplicação de maturadores fisiológicos, 
a própria colheita e os procedimentos pós-co-
lheita podem reduzir a qualidade da fibra. Essas 
observações sobre o manejo da umidade durante 
a colheita visa sensibilizar produtores e técnicos 
das fazendas sobre a necessidade de realizar a co-
lheita nas melhores condições possíveis, a fim de 
evitar a deterioração do “potencial” de qualidade 
de fibra elaborado a campo.

Principais recomendações

• Manejar a altura das plantas a fim de colher o 
algodão com altura no máximo 1,5 vez o valor 
do espaçamento entre linhas, sendo recomen-
dado o limite de 1,30-1,40 m para espaçamen-
to de 0,90 m

• Colher a lavoura sem infestação de plantas 
daninhas (principalmente picão-preto, corda-
-de-viola etc.);Colher a lavoura devidamente 
desfolhada e com capulhos abertos (mínimo 
de 90-95% dos capulhos abertos), sem rebro-
tes de folhas (Figura 37)

Figura 36. Incêndio em rolinhos armazenados de forma contínua (foto: Internet)
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• Utilizar colhedoras devidamente 
revisadas e com regulagens ade-
quadas para as condições a cam-
po, respeitando as normas dos fa-
bricantes

• Realizar a limpeza periódica das 
máquinas durante a colheita, prin-
cipalmente grades e cestos, evi-

tando a contaminação do algodão 
colhido (Figura 38)

• Armazenar os módulos prensados 
ou os fardos em rolo em lugares 
adequados, preferencialmente na 
beirada dos talhões, principalmen-
te quando tiverem de permanecer 
no campo por períodos longos

Figura 37. 
Lavoura 

devidamente 
preparada 

para a colhei-
ta, desfolha-
da e aberta 
(Foto: Jean 

Belot)

Figura 38. 
Realizar a 

limpeza 
periódica 

das unidades 
de fusos e 

enfardadeira 
(Foto: Renato 

Bassini)
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Figura 39. Sujeira e encarneiramento nos fusos (A), fiapos nos desfibradores (B), alto índice de 
caules e maçãs verdes (C) e módulo após incêndio (D) (Fotos: Renildo Mion)

Cuidados na operação e na manutenção 
da máquina

Uma colheita de algodão eficiente começa na 
manutenção correta e na regulagem dos equipa-
mentos em função das características de cada área 
a ser colhida. Uma regulagem inadequada pode 
gerar prejuízos tanto quantitativos como quali-
tativos no produto final. A altura do algodoeiro é 
de importância fundamental para a obtenção de 
bons resultados na colheita. Caso a planta apre-
sentar altura superior a 1,3 m, ocorrerão proble-

mas que afetarão de forma negativa a qualidade 
da pluma, como aumento do índice de caule na 
pluma, algodão “encarneirado” e maior incidência 
de incêndios no maquinário e nos fardos de algo-
dão. O algodoeiro alto acarreta também aumento 
no custo de manutenção das colheitadeiras por 
conta de maior concentração de algodão na parte 
superior da unidade colhedora, proporcionando 
um desgaste prematuro nessa região. A Figura 39 
mostra alguns problemas de manutenção da má-
quina durante a colheita. n

A B

C D
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A fibra de algodão tem seu po-
tencial de qualidade máximo na 
abertura do capulho. Várias degra-
dações acontecem antes e durante a 
colheita; o beneficiamento melhora 
certas características enquanto afeta 
outras de forma negativa. Por exem-
plo, a limpeza do algodão em caroço 
e da fibra remove matéria estranha, 
enquanto tratamentos térmicos ou 
mecânicos a danificam. De modo ge-
ral, o beneficiamento tem um efeito 
potencial muito importante na quali-
dade da produção.

As principais características da fi-
bra impactadas pelo beneficiamento 
são os parâmetros de comprimento, 
a resistência, a cor, as impurezas, os 
neps e a contaminação. O tratamento 
mecânico causa rupturas na fibra, di-
minuindo-lhe o comprimento comer-
cial e a uniformidade e aumentando 
a taxa de fibras curtas. A resistência é 
diminuída por alteração da estrutura 
molecular da celulose em caso de ex-

cesso de secagem e aquecimento. A 
preparação (encarneiramento) (Figu-
ra 1) pode aparecer em níveis diferen-
tes do processo, por processamento 
forçado (cargas altas, máquinas em 
mau estado) ou condições inadequa-
das (matéria muito úmida); os neps 
de fibra (nós) aparecem progressi-
vamente ao longo da sequência de 
máquinas enquanto os neps de casca 
de caroço (seed-coat fragments - SCF) 
são gerados no descaroçador, espe-
cialmente em condições de baixa 
umidade da semente. O processo de 
descaroçamento remove alguns con-
taminantes vegetais e minerais, mas 
pode gerar contaminantes orgânicos, 
como óleos e gorduras.

A classificação instrumental da fi-
bra gera uma maior visibilidade do 
efeito do beneficiamento nos parâ-
metros de qualidade, reforçando o 
papel do beneficiador e sua respon-
sabilidade a favor da qualidade das 
produções de algodão.

Preservar a qualidade da fibra  
no beneficiamento

Jean-Luc 
CHANSELME
Cotimes do Brasil

Figura 1. Fibra apresentando preparação (Fonte: Cotimes)
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Figura 2. Desmanchador fixo (Fonte: Cotimes) Figura 3. Fibra beneficiada pelo desmanchador 
(Fonte: Cotimes)

Impacto das etapas do processo e recomendações

1. Descarregamento e alimentação do processo

O descarregamento é realizado por desmancha-
dores de módulos; o desmanchador utiliza cilindros 
rotatórios de pinos ou facas para desmontar a massa 
de algodão. No caso do desmanchador fixo (Figuras 
2 e 3), o algodão cai por gravidade em um dispositivo 
de regulação de fluxo ou sai lateralmente, em geral 
por uma fita. No caso do desmanchador móvel, o 
algodão é coletado na parte baixa da máquina por 
uma rosca e levado a uma correia/fita, que o trans-
porta até o ponto de sucção para o processo. Os des-
manchadores de fardões geram muita poeira. 

Ao descompactar o algodão em caroço do far-
dão, os pinos dos rolos desmanchadores arrancam 
fibra, soltando mechas observáveis no algodão 
depositado na fita lateral; é um inconveniente do 
desmanchamento que não existe com os telescó-
pios. Essas mechas soltas, em sua maioria, perdem-
-se no decorrer do processo (principalmente nos 
batedores que trabalham com sucção) ou chegam 
aos descaroçadores, onde se encarneiram, reduzin-
do o tipo da fibra produzida. Velocidades maiores 
aumentam o beneficiamento pelos pinos e afetam 
negativamente a apresentação da fibra. 

O desmanchador móvel é frequentemente 
equipado de um batedor acoplado; a taxa de su-
jeira fina eliminada é alta, o que explica o suces-
so dessa adaptação. No entanto, nas adaptações 
existentes, a seção batedora não pode ser des-
viada, o que apresenta um inconveniente grande 
no caso do algodão úmido, que é batido e rolado 

pelos pinos sem possibilidade alguma de seca-
gem, o que provoca o encarneiramento da fibra 
e de sua sujeira, que fica mais difícil de separar 
nas demais etapas de pré-limpeza, aumentando, 
no final, as perdas de fibra no limpador de pluma.

Recomendações

• Dispor um sistema de catação de poeira na ca-
beça do desmanchador

• Isolar os desmanchadores da sala do processo 
de beneficiamento por uma parede vedada 
para evitar a contaminação do ambiente de 
trabalho e do algodão

• Evitar fardões muito compactados

• Limitar as rotações de rolos desmanchadores 
a 360 RPM

• Preferir o acréscimo de uma segunda etapa de 
pré-limpeza ao acréscimo de um batedor no 
desmanchador

A heterogeneidade da densidade nos módu-
los e o uso de módulos cilíndricos com desman-
chadores fixos geram fortes variações do fluxo de 
matéria que desfavoráveis à homogeneidade e à 
eficiência da secagem e da pré-limpeza, com risco 
de sobressecar a fibra com consequente perda de 
resistência. Um dispositivo de regulação de fluxo 
permite liberar para o processo um fluxo regular 
e controlado; o dispositivo justifica-se para qual-
quer processo e capacidade e é indispensável para 
as instalações de capacidades média e alta. 
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Recomendações

• Torre de regulação com secção de armazena-
mento (pulmão) e secção dosadora com dis-
persor

• Automação da alimentação, integrando des-
manchador, torre de regulação e sobra

2. Gestão da unidade

As algodoeiras recebem matéria-prima com 
níveis de umidade muito variáveis (4-20%). O 
algodão em caroço de umidade alta pode cau-
sar embuchamentos e danos aos equipamentos; 
fica difícil de abrir, não pode ser adequadamente 
limpo e resulta em rendimentos de fibra baixos e 
fibra de aspecto encarneirado, com graus baixos; 
o algodão seco demais gera eletricidade estática 
e embuchamentos. Limpar-se-á facilmente, mas 
quebras de fibra ocorrerão sob efeito dos trata-
mentos mecânicos violentos no descaroçador e 
no limpador de pluma; o controle da umidade 
no decorrer do processo gera lucro, pela eficiên-
cia do beneficiamento (produtividade) e pela 
qualidade da fibra produzida.

2.1 Secagem do algodão em caroço
Um sistema de secagem bem desenhado e di-

mensionado facilita a limpeza e a abertura do algo-

Figura 4.
Sistema de 

catação de poe-
ira no desman-

chador móvel 
(Fonte: Cotimes)

Figura 5.
Torre de regu-
lação de fluxo 
montada em 

cima do chão 
(Fonte: Cotimes)
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dão em caroço, melhora o brilho e reduz as impure-
zas e o encarneiramento; uma secagem exagerada 
resulta em perda de resistência, redução do com-
primento e amarelamento da fibra. Corretamente 
operado, o sistema não apresenta risco para a fibra; 
a secagem deve ocorrer o mais cedo possível, antes 
de qualquer tratamento mecânico, porém, para se-
car, o algodão em caroço deve ser bastante aberto.

O princípio da secagem é colocar o algodão 
em contato com uma corrente de ar quente.

Vários fatores influenciam a secagem:

• A temperatura e a umidade do ar: quanto mais 
quente e seco o ar, maior o potencial de remo-
ção de umidade da fibra

• O volume de ar disponível: haverá maior po-
tencial de secagem quanto maior for a relação 
ar/algodão

• O tempo de contato entre o algodão e o ar: a 
quantidade de água retirada da fibra aumenta 
com o tempo de exposição

• O deslizamento do ar sobre o algodão favorece 
a troca de vapor de água por convecção

• A abertura do algodão: o algodão em caroço 
aberto seca mais rapidamente

O sistema de secagem comum usa uma fonte 
de calor (queimador e ventilador), tubulações, 
um secador (torre de secagem) e um dispositivo 
de separação (batedor). Equipamentos comple-
mentares são importantes para operar o sistema, 
como medidores, sensores e controladores.

A fonte de calor condiciona a eficiência do siste-
ma de secagem; ela deve ser adaptada a grandes 
fluxos de ar e ter tempo de resposta muito curto 
para poder adaptar a temperatura do ar às varia-
ções de umidade do algodão, preservar a fibra e 
gastar a energia justa necessária. Por isso sistemas 
a gás ou petróleo são mais adaptados que sistemas 
que se valem de vapor de caldeira, e queimadores 
de tipo cortina são preferidos aos de tipo canhão. 
Os queimadores utilizados nas algodoeiras têm 
poder calorífico entre 250 mil e 4 milhões de kcal/h.

Com a evolução do conceito da secagem mo-
derna, as torres de gavetas baixas (20 cm) são 
cada vez menos utilizadas no mundo. A torre de 
gavetas altas de alto volume usa espaçamentos 
maiores entre gavetas (até 69 cm) para aumen-
tar a capacidade e serem utilizadas em sistema 
de secagem por sucção; existem vários modelos 
de secadores sem gavetas, que sempre utilizam 
a agitação do algodão no ar quente para com-
binar abertura e secagem, gerando um desliza-

Figura 6. Queimadores a gás  
(Fonte: Cotimes)

Figura 7. Trocador de calor (Fonte: Cotimes)
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mento significativo entre o algodão 
e o ar. O secador de fluxo vertical é 
muito eficiente, pois combina vários 
fatores favoráveis à secagem, como 
grande volume de ar, tempo de con-
tato entre o ar quente e o algodão, 
alto deslizamento entre o ar e o al-
godão nas barras inclinadas e grande 
abertura da massa de algodão.

Sem isolação do secador e das tu-
bulações, só uma proporção baixa 
(20%) da energia calórica gasta é uti-
lizada para secar a fibra.

Recomendações para secagem

• Instalar sensores de temperatura 
(PT100 ou Termopar) no ponto de 
mistura e na entrada da torre com 
displays no painel de controle

• Isolação das tubulações e das tor-
res de secagem com lã de rocha ou 
de vidro para conseguir economia 
de combustível de até 30%

• Manter o sistema perfeitamente 
vedado. Evitar hot-box, que deixa 
entrar ar frio pela frente

• Medir manualmente a umidade 
do algodão várias vezes durante o 

descarregamento de um mesmo 
fardão e a umidade relativa do ar. 
Ajustar a temperatura de secagem 
de acordo, para atuar em tempera-
tura mínima

• No caso do controle manual, é indis-
pensável montar uma tabela especí-
fica da usina, que indica a tempera-
tura de ar a ser utilizada em função 
da umidade do algodão em caroço 
e umidade do ar

• Para conseguir a umidade certa 
para a limpeza do algodão em caro-
ço (5%), a secagem deve ser aplica-
da a partir de uma umidade de far-
dão de 7%. Abaixo desse valor, um 
leve aquecimento pode ser aplica-
do para homogeneizar a umidade, 
afofar a fibra e facilitar a circulação 
da matéria nas máquinas

• As temperaturas utilizadas devem 
ser razoáveis (70-110°C). A tempe-
ratura em qualquer porção do sis-
tema não deve exceder a 170°C

2.2 Umidificação do algodão em caroço
A umidificação do algodão em caro-

ço tem como objetivo devolver umida-
de à fibra, para que ela possa suportar 

Figura 8.
Secagem com 

torre sem gave-
tas em linhas 

duplas (Fonte: 
Cotimes)
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melhor as agressões mecânicas do descaroçador e 
do limpador de pluma; nas áreas tropicais secas, é 
uma operação essencial para minimizar as quebras 
de fibra. Todos os estudos mostram que a umidi-
ficação antes do descaroçador tem um efeito po-
sitivo direto sobre o comprimento comercial e a 
taxa de fibras curtas. Pode-se ganhar 1/32 pol de 
comprimento e 2% de taxa de fibra curta quando a 
umidade da fibra do algodão em caroço aumenta 

em 2 pontos (Figura 9).
O interesse da umidificação do algodão em ca-

roço permite melhorar o valor comercial da fibra, 
a produtividade e aumentar o rendimento de be-
neficiamento. 

Dadas as baixas condições higrométricas durante 
a safra de beneficiamento no cerrado, umedecer o al-
godão em caroço é altamente justificado.

O dispositivo recomendado de umidificação do 

Figura 10. Caixas de umidificação do algodão em caroço (entrada dupla) (Fonte: Cotimes)

Figura 9. 
Comprimento 
de fibra e SFC 
em função 
da umidade 
(Fonte:  
Cotimes)
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algodão em caroço consiste em injetar 
ar úmido e quente em caixas situadas 
entre a rosca distribuidora e cada ali-
mentador de descaroçador, onde o al-
godão fica bastante compactado e com 
andamento muito lento (Figura 10). 

O sistema comporta um gerador de 
ar úmido com fonte de calor (queima-
dor a gás ou petróleo, ou trocador de 
calor), um ventilador e uma caixa apli-
cadora por linha de beneficiamento. 

O nível de umidade da fibra reco-
mendado no algodão em caroço na 
saída dos alimentadores é de 6,5-8%. 
Umidades maiores protegem mais a 
fibra, mas reduzem o tipo comercial; 
umidades menores aumentam o tipo 
comercial, mas a fibra é danificada no 
descaroçador e no limpador de pluma.

A eficiência da umidificação de-
pende de vários fatores, como a dife-
rença entre temperatura do ar úmido 
e temperatura do algodão, o volume 
e a velocidade relativa do ar quente, a 
duração do contato. 

Recomendações para a umidifica-
ção do algodão em caroço

• Desenhar um sistema com possi-
bilidade de equilibrar o fluxo de 
ar entre as caixas e com caixas de 
entrada dupla, com válvulas pneu-
máticas operadas por automação 
(em função da posição do peito do 
descaroçador)

• Manter o sistema bem vedado e 
isolado termicamente

• Manter o umidificador e as caixas 
de aplicação limpos (limpeza cada 
turno)

• A limpeza do circuito de água e do 
umidificador como um todo é fun-
damental

• Medir frequentemente a umidade 
do algodão na saída dos alimenta-
dores

• Ajustar as temperaturas de ar e de 

água no umidificador para ter a 
umidade de fibra desejada de 6,5-
8% na entrada do descaroçador

• A regulagem e o display das tempe-
raturas no umidificador devem ser 
instalados no painel de controle

2.3 Umidificação da fibra antes da 
prensagem

A umidificação da fibra antes da 
prensagem tem como objetivo au-
mentar o peso dos fardos e o rendi-
mento do beneficiamento e melhorar 
o funcionamento da prensa, diminuin-
do a pressão hidráulica necessária à 
prensagem em até 40%. A diminuição 
da pressão hidráulica:

• Reduz o tempo de prensagem 
(mais capacidade da prensa)

• Reduz a solicitação mecânica da 
prensa (menos paradas, menos 
manutenção)

• Reduz os picos de amperagem

• Melhora o funcionamento e da 
qualidade da amarração

• Aumenta o peso médio dos fardos 
(menos embalagens e custo de 
transporte)

A umidificação da fibra gera ga-
nho de centenas de milhares de reais, 
mas a umidade deve ser aplicada de 
maneira uniforme, ou seja, regular-
mente repartida na manta de fibra 
toda e na forma de ar úmido e não na 
forma líquida. Aqui, trata-se de ume-
decer, e não de molhar; é frequente 
encontrar umidificação por aspersão 
de água na bica.

Recomendações para a umidifica-
ção da fibra antes da prensagem

• Umidificar a fibra até 8%

• Não praticar aspersão da manta 
para evitar molhar a pluma e gerar 
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problemas de proliferação microbiana, perda 
de grau ou até cartonagem das camadas de 
pluma do fardo (Figura 10)

• Umidificar com temperaturas baixas para evi-
tar amarelamento da fibra

3. Limpeza do algodão em caroço

O algodão em caroço contém sempre maté-
rias estranhas incorporadas durante a colheita, 
sobretudo quando esta é mecânica: maçãs, cas-
cas, caules, pecíolos, folhas verdes ou secas, gra-
vetos, areia, poeiras. A limpeza do algodão em 
caroço tem por objetivo abrir e homogeneizá-lo, 
extraindo dele o máximo de matéria estranha 
antes da entrada no descaroçador; esses dois as-
pectos são fundamentais para a qualidade e para 
o valor comercial.

Distinguem-se os batedores destinados a reti-
rar os pequenos resíduos (fragmentos de folhas, 
areia etc.) e os extratores destinados a retirar resí-
duos mais grosseiros (caules, casquinhas).

Os batedores
Os batedores inclinados ou horizontais permi-

tem abrir, espalhar e esponjar o algodão em caro-
ço (Figura 12); ao mesmo tempo, a limpeza ocorre 
por agitação e fricção, que são mais eficazes quan-
to mais o algodão em caroço estiver seco. Os bate-
dores que funcionam por sucção e com ar quente 
são os mais eficientes; nos sistemas de secagem, 
os batedores ajudam muito, por conta da abertu-
ra e da agitação do algodão no ar quente.

O batedor retira 50%-55% dos pequenos resí-
duos (folhas, fragmentos vegetais, poeiras e areia) e 
10%-40% dos resíduos totais (Figura 13); ele é essen-
cial para melhorar o tipo, dada sua ação direta e seu 
efeito, que beneficia etapas posteriores do processo.

Recomendações para batedores

• Ter uma boa vedação para evitar perdas de efi-
ciência nos circuitos de sucção

• Rotação de cilindros de pinos de 450 a 500 
RPM

• Espaçamento entre a ponta dos pinos e a gre-
lha (1/2 pol a 5/8 pol) em toda a largura da 
máquina

Figura 12. Pinos e grade de batedor 
 (Fonte: Cotimes)

Figura 13. Resíduos típicos de batedor 
(Fonte: Cotimes)

Figura 11. Fardo molhado por umidificação 
por aspersão (Fonte: Cotimes)
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• Capacidade normal de funciona-
mento limitada ao equivalente de 
2,5 fardos/h/pé de largura

• Limpar a grelha a cada turno e con-
ferir estado e alinhamento das bar-
ras de grelha

Os extratores (stick machines)
O extrator é dedicado a separar a 

sujeira grossa (casquinhas e caules) e 
comporta de um a dois cilindros ex-
tratores de serrilhas e um cilindro de 
serrilhas de recuperação (Figura 14). A 
limpeza do algodão em caroço, aplica-
do sobre os rolos dentados por meio 

de escovas estáticas, ocorre por cen-
trifugação e batimento sobre as bar-
ras; o extrator é geralmente alimen-
tado por gravidade na saída de um 
batedor. A máquina geralmente pode 
ser desviada.

O nome HL, usado no Brasil para 
designar o extrator instalado nos pro-
cessos antigos, vem de HLST, um ex-
trator de três cilindros introduzido no 
Brasil pela Murray-Piratininga. 

O extrator retira mais de 50% dos re-
síduos maiores (Figura 15) e é indispen-
sável para o algodão em caroço de co-
lheita mecânica; ele retira 20%-50% dos 
resíduos totais (colheita com picker).

Figura 14.
Escova, serril-

has e grade de 
extrator (Fonte: 

Cotimes)

Figura 15.
Resíduos típicos 

de extrator  
(Fonte: Cotimes)
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Recomendações para extratores

• Rotação do(s) primeiro(s) cilindro(s) extra-
tor(es): 330-400 RPM, conforme modelo

• Rotações do rolo recuperador: 184-285 RPM

• Folga recomendada 1/2 pol entre a ponta dos 
dentes de serrilha e as barras de batida (reco-
mendamos uma folga de 3/4 pol no cilindro 
recuperador do HLST)

• Os dentes das serrilhas devem sempre ser ex-
tremamente afiados

• As escovas fixas (aço ou nylon) devem ser fir-
mes, pouco deitadas e tocar o fundo do canal 
de serrilhas

• Capacidade de funcionamento é limitada ao 
equivalente a 2 fardos/h/pé

• Limpar a grelha em cada turno e conferir esta-
do e alinhamento das barras de grelha

Alimentador de descaroçador
O alimentador de descaroçador recebe o algo-

dão em caroço da rosca alimentadora; sua função, 
importante para a qualidade, consiste em alimen-
tar o descaroçador uniformemente e de forma re-
gulada, garantindo uma limpeza e abertura com-
plementares e finais do algodão em caroço. Os 
alimentadores modernos combinam limpeza e 
extração, e as regulagens padrões recomendadas 
são em geral as mesmas que as recomendadas 
para os batedores e extratores. Os alimentadores 
de tipo antigo Mitchell Standard e Super-Mitchell 
foram desenvolvidos antes da colheita mecânica; 
por terem uma eficiência limitada pela falta de ro-
los de pinos e verdadeiros cilindros extratores, é 
bom que eles estejam precedidos por duas etapas 
de pré-limpeza, cada uma com batedor e extrator. 

Os alimentadores aproveitam de um algodão 
bem aberto, o que permite uma boa eficiência. 
Utilizado sozinho, o alimentador moderno pode 
tirar até 40% da matéria estranha do algodão em 
caroço, 70% da casquinha, 15 % do piolho e 40% 
de outras sujeiras (Figura 16).

Recomendações para alimentadores

Os alimentadores modernos combinam limpe-
za e extração, e as regulagens padrões recomen-

dadas são, em geral, as mesmas que as recomen-
dadas para os batedores e extratores.

No caso de alimentadores de tipo antigo:

• Instalar movimentação própria para ganhar 
em produtividade

• Instalar motorredutores para movimentar os 
rolos alimentadores e ganhar em precisão de 
alimentação e regularidade de funcionamento 
dos descaroçadores

• Substituir as chapas furadas por grelhas de 
barras de 6-7 mm, espaçadas em 8 mm

A sequência de limpeza do algodão em caro-
ço (pré-limpeza) recomendada para os algodões 
colhidos mecanicamente com fusos no Brasil é 
(Figura 17):

• 1 sistema de cata-pedras

• 2 etapas de pré-limpeza (cada uma com um 
extrator, no caso das usinas antigas)

• 1 extrator-alimentador por descaroçador

A exposição das máquinas a uma matéria suja e 
abrasiva impõe cuidados cotidianos, como aber-
tura, limpeza e verificação das peças submetidas 
a desgaste. Os principais pontos de danos ou de 
desgaste situam-se junto aos extratores (segmen-
tos dentados gastos, escovas fixas ou rotativas 
gastas ou desfiadas).

Figura 16. Resíduos típicos de alimentador 
moderno (Fonte: Cotimes)
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4. Descaroçador de serras

O descaroçador é a máquina cen-
tral do processo de beneficiamento; 
além de condicionar a capacidade e 
produtividade da algodoeira, tem um 
impacto significativo sobre várias ca-
racterísticas de fibra importantes para 
a fiação, como o comprimento e o teor 
de neps. No descaroçador, deve-se se-
parar a fibra do caroço, eliminando 
certos resíduos, com o mínimo de des-
gaste da fibra e do caroço.

Muitas melhorias no desenho do 
peito permitiram aumentar a produ-
tividade dos descaroçadores: melhor 
circularidade da câmara de benefi-
ciamento, fechamento da parte alta 
do peito, dispositivos de ajuda à ro-
tação e movimentação lateral do rolo 
de caroço (agitador), extração interna 
de caroço (tubo perfurado e rosca), 
aumento do número de serras por 
máquina, redução da distância entre 
serras e o aumento do diâmetro das 
serras. O aumento de desempenho 
dos descaroçadores resulta em trata-
mento mecânico mais violento para a 
fibra e o caroço, e, para evitar redução 
importante de qualidade, tornou-se 
necessário um manejo muito técnico 

do descaroçamento. Os equipamen-
tos devem estar em excelente estado, 
com componentes de qualidade e 
conformidade, perfeitamente regula-
dos, e o algodão em caroço precisa ser 
umidificado para proteção da fibra.

Na ação de arrancar a fibra do ca-
roço, o descaroçador gera rompimen-
to da fibra em pontos que podem ser 
outros além da base; pelo contato da 
fibra com serras afiadas e girando com 
velocidades até 850 RPM, acontece 
forte agressão mecânica, chegando a 
arranhar, cortar parcialmente ou to-
talmente a fibra. Tudo isso resulta em 
redução do comprimento comercial 
(UHML), redução da uniformidade de 
comprimento, aumento da proporção 
das fibras curtas (comprimento infe-
rior a 12,7 mm) e redução da resistên-
cia à rotura. Esse impacto negativo do 
descaroçamento é máximo quando a 
produtividade é alta e a fibra seca.

Dentro do descaroçador ocorre a 
primeira limpeza da fibra; logo depois, 
a separação da fibra do caroço, atrás 
do costelado, as matérias estranhas 
com maior densidade e sob ação das 
forças centrifugas e inércia afastam-se 
das serras. O cata-piolho é o disposi-
tivo que permite separar essas maté-

Figura 17. 
Sequência de 

limpeza do 
algodão em 

caroço (Fonte: 
Cotimes)
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rias (caroço inteiros ou em fragmentos, pedaços 
de caules e casquinha, piolho etc.), já no desca-
roçador, evitando posterior fragmentação e con-
taminação. Essa separação ocorre sem desgaste à 
fibra e precisa ser aproveitada. 

Recomendações para o descaroçador:

• Montagem conforme especificações do fabri-
cante

• Rotações de serras conformes recomendações 

do fabricante +/- 10 RPM

• Espaçamento regular de costelas e entre 2,7-
2,9 mm. Preferir costelas com inserto

• Proscrever a recuperação de costelas no caso 
dos descaroçadores de média e alta capacidade

• Compras de serras originais e novas (evitar 
afiação)

• Centralização das serras entre as costelas

• Penetração das serras nas costelas e altura do 

Figura 18. Descaroçador de baixa capacidade 
(Fonte: Cotimes)

Figura 19. Descaroçador de alta capacidade 
(Fonte: Cotimes)

Figura 20. Costelas de vários fabricantes 
(Fonte: Cotimes)

Figura 21. Aspecto característico dos 
resíduos de cata-piolho (Fonte: Cotimes)
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ponto de beneficiamento confor-
mes recomendações do fabricante

• Não fechar o cata-piolho dos des-
caroçadores Murray-Piratininga

• Regular o cata-piolho para perder 
fibra somente em forma de mechas 
encarneiradas e somente um pou-
co de fibra solta

• Regular o dispositivo de extração 
da fibra por jato de ar, conforme 
recomendações do fabricante e a 
sucção do ventilador de recalque 
de maneira a não ter retorno de fi-
bra em nenhum dos descaroçado-
res do conjunto

• Regular a penetração das escovas 
até a base dos dentes de serras e 
regular a abertura das tomadas de 
ar da escova

5. Limpeza da fibra

Na saída do descaroçador, a fibra 
comporta impurezas (fragmentos de 
planta, de folha, piolho, fragmentos 
de caroço) e apresenta um aspecto 
mais ou menos irregular, com me-
chas (fibra encarneirada) e manchas. 
A limpeza da fibra é justificada pelo 

sistema de ágios/deságios do merca-
do envolvendo as características que 
constituem o grau visual, ou seja, tipo 
(regularidade de aspecto), cor e folha. 

Distinguem-se o limpador de fibra 
pneumático ou limpador centrífugo (Fi-
gura 22) e o limpador mecânico ou lim-
pador de serra (Figura 23); as usinas mo-
dernas geralmente têm os dois tipos de 
máquinas. A fibra passa pelo limpador 
centrífugo antes de entrar no limpador 
de serra; o limpador centrífugo repre-
senta uma proteção para o limpador de 
serra. Os objetivos da limpeza da fibra 
são limpar e pentear a fibra para melho-
rar seu valor de mercado.

Limpador centrífugo
A limpeza centrífuga consiste em se-
parar o material mais denso que a 
fibra pela força de inércia. Os limpa-
dores centrífugos apresentam um 
duto retangular da mesma largura 
do descaroçador e estreito (acelera-
ção do fluxo); uma curva fechada com 
uma fresta de ejeção regulável à mão 
permite a separação de material mais 
denso que a fibra.

Esse tipo de limpador elimina os 
resíduos de maior densidade (piolhos, 
caroços, fragmentos de casca de caro-

Figura 22.
Corte do limpa-

dor centrífugo 
(Fonte: Cotimes)
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ço, miolo, mechas de fibra), com 10% de eficácia. 
Não há peça alguma em movimento, ou seja, ne-
nhum desgaste à fibra, mas faz pouca limpeza e 
não corrige o aspecto, porque não abre a massa de 
fibra. A eliminação de fibra encarneirada participa 
na melhoria do tipo.

Recomendações para limpador de fibra centrí-
fugo

• A depressão na tubulação entre descaroçador 
e limpador tem que ser de 2-2 ½ pol

• Uma mangueira de controle da depressão 
deve garantir a saída automática do peito do 
descaroçador em caso de embuchamento no 
condensador do limpador de serra

• O compromisso de regulagem consiste em eje-
tar o máximo de matérias estranhas, desperdi-
çando-se o mínimo de fibra. Para regulagem, 
deve-se abrir a fresta até perder fibra e fechar 
um pouco. Deve-se perder um pouco de fibra 
na forma de mechas mais densas, mas não de 
fibra solta

 
Limpador de fibra de serra

O condensador separa a fibra do ar de trans-
porte e forma uma manta de fibra, que é mantida 
sob pressão enquanto é penteada pelos dentes 
do rolo de serra; as fibras são individualizadas, e 
as manchas são disseminadas (penteagem). A fi-
bra é arremessada contra as barras afiadas, elimi-
nando as matérias estranhas afrouxadas por cen-
trifugação, batimento, gravidade e circulação de 
ar (limpeza) (Figura 23).

Existem variações entre fabricantes conforme o 
desenho do condensador, controle da manta, diâ-
metro do cilindro de serras, controle da limpeza.

O limpador de serra elimina os resíduos finos 
(fragmentos de casca, piolhos, folhas) com 40%-
50% de eficácia. A limpeza é puxada, e a fibra tor-
na-se homogênea graças à penteagem; todavia, 
ela sofre danos. Utilizando a limpeza da pluma 
em boas condições de umidade de fibra e regu-
lagens, os danos à fibra são mínimos; a operação 
pode ser rentável. Caso contrário, perdas e danos 
à fibra podem ser importantes e reduzir ou até in-
verter a rentabilidade da operação.

Além do grau, as características afetadas pela 
limpeza da pluma são o teor de neps e os parâme-

tros de comprimento. Os neps de fibra são cria-
dos na formação da manta e na limpeza; os neps 
de casca de caroço são fragmentados. A força de 
tração sobre as fibras gera quebras, reduzindo-
-lhes o comprimento comercial, a uniformidade 
e aumentando a taxa de fibras curtas; as quebras 
aumentam com a velocidade de serra e com a re-
lação de penteagem.

Recomendações para a limpeza de pluma de 
serra:

• Para conjuntos de cinco descaroçadores de oi-
tenta ou noventa serras, utilizar um LP de 86 pol;

• Para os conjuntos de seis descaroçadores de oi-
tenta ou noventa serras, utilizar um LP de 102-
108 pol ou dois limpadores de 66 pol com fluxo 
dividido e com baixa rotação do condensador

• Evitar as mantas grossas para favorecer pen-
teagem e limpeza

• Abrir visores laterais para controle e regulagem 
dos espaçamentos entre rolo de alimentação/
barra/serra (Figura 24)

Figura 23. Limpador de pluma de serra 
 (Fonte: Cotimes)
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• A distância entre o rolo flutuante e 
a barra de alimentação deve ser re-
gulada com 0,01 pol, ou seja, 0,25 
mm sobre toda a curva da barra

• Um rolo flutuante empenado e 
uma barra de alimentação defor-
mada devem ser substituídos

• Manter uma vedação perfeita nas 
laterais e no comprimento do tam-
bor de condensador

• Montar um motorredutor ou um 
inversor de frequência para a re-
gulagem fina das rotações do con-
densador

• Afiar as barras de batida a cada safra

6. Prensagem

O enfardamento tem como objetivo 
compactar a fibra para facilitar e ba-
ratear seu armazenamento e trans-
porte; o acondicionamento requer os 
seguintes equipamentos: condensa-
dor, bica, dispositivo de umidificação, 
alimentador, calcador, prensa e amar-
ração/ensacamento.

A prensagem em si não tem impac-
to direto sobre a qualidade da fibra, 
mas pode acontecer contaminação 
por lubrificantes na prensa. Os conta-
minantes mais frequentes são a graxa 
utilizada para os calcadores mecâni-

cos e o fluido hidráulico em caso de 
vazamento nos pistões do calcador 
hidráulico, dos pistões de prensagem 
ou no sistema de travamento de por-
tas, nas prensas mais antigas.

Após a prensagem, o embalamen-
to do fardo oferece certa proteção, 
porém limitada no caso da tela (sa-
cão); o armazenamento a céu aber-
to exige proteção dos lotes por lona 
contra vento, poeira e água de chuva.

Conclusão: gestão do beneficia-
mento para dominar a qualidade 
dos produtos

Todos os parâmetros tecnológicos 
importantes para a fiação (com ex-
ceção do índice micronaire (comple-
xo maturidade - finura) são afetados 
pelo beneficiamento; o controle da 
umidade e a limpeza (particularmen-
te da fibra) são as duas operações es-
senciais para a qualidade.

Diversas medidas e controles são 
necessários para a tomada de deci-
sões (armazenamento, escolhas da 
sequência, gestão da umidade) ou 
para o monitoramento do desempe-
nho (desfibragem, temperaturas e 
umidades das matérias, velocidades 
de rotações). 

Os resultados da classificação HVI 
precisam ser aproveitados para ma-

Figura 24. 
Regulagem 

essencial do 
limpador de 

pluma e visor
(Fonte: Cotimes) 
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nejar o beneficiamento no dia a dia e no decorrer 
da safra.

As miniusinas constituem uma referência inte-
ressante para o monitoramento de desempenho e 
para a melhoria da produtividade e da qualidade 
das unidades de beneficiamento.

(1) Medições e controles recomendados para 
o monitoramento do beneficiamento

• Umidade do algodão em caroço à chegada de 
cada fardão (decisão de armazenamento, de-
cisão de secagem/umidificação)

• Temperatura e umidade relativa do ar várias 
vezes, durante o dia e à noite

• Temperatura do ar de secagem

• Umidade do algodão em caroço após seca-
gem e na entrada do descaroçador

• Umidade do fardo

• Tempo de produção médio do fardo

•  Controle da desfibragem e, eventualmente, 
taxas de línter por descaroçador

• Análises HVI

• A usina deve dispor dos instrumentos neces-
sários

• Termo-higrômetro eletrônico fixo ou portátil

• Sensores de temperatura

• Umidímetro para algodão em caroço e fibra

• Manômetros diferenciais com tubo Pitot

• Tacômetro

• Controladores elétricos

(2) Recursos à disposição do beneficiador

Capacitação do pessoal

O domínio dos equipamentos e da gestão 
pelo pessoal é fundamental; os melhores equipa-

mentos não podem fazer o melhor sem o melhor 
pessoal:

• Escola de beneficiamento do IMAmt

• Treinamentos completos e repetidos para ge-
rentes e maquinistas (escola e na UBA)

• Curso organizado para operadores (escola e 
UBA)

Assessorias e engenharias especializadas
Um diagnóstico técnico e organizacional obje-

tivo por especialista independente permite iden-
tificar todas as possibilidades de correções e me-
lhorias imediatas e a prazo. O diagnóstico precisa 
envolver a análise do processo utilizado, o estado 
dos materiais e equipamentos, a análise do funcio-
namento da usina e das praticas de produção, a 
observação e análise dos produtos e resíduos etc.

Laboratório de tecnologia da fibra
O laboratório de tecnologia da fibra é uma 

ferramenta poderosa de acompanhamento do 
beneficiamento pela qualidade. Na condição de 
disponibilizar os resultados em prazo muito cur-
to (condicionamento rápido das amostras), per-
mite:

• Monitorar diariamente a qualidade da fibra 
produzida

• Ajustar o benefício em função da qualidade da 
matéria-prima e dos contratos a serem cum-
pridos

• Comparar e monitorar o desempenho das li-
nhas de beneficiamento

Além dessas ferramentas de melhoria da qua-
lidade, ainda pode ser recomendado integrar as 
tecnologias modernas em termos de equipamen-
to, automação, organização e venda da produção 
por lotes homogêneos baseados nas característi-
cas HVI e implantação de uma rastreabilidade da 
qualidade desde o campo. n



MANUAL DE QUALIDADE DA FIBRA

286

LITERATURA CONSULTADA

ABRAPA. Sistema Abrapa de identificação. Disponível em: <http://www.abra-
pa.com.br/sai/Paginas/default.aspx>. Acesso em: 10 set. 2011. 

ANTHONY, W. S.; MAYFIELD, W. D. Cotton Ginners Handbook. Agricultural Han-
dbook. [s.l.], US Department of Agriculture, n. 503, p. 1-6, 1994. 

BACHELIER, B.; GAWRYSIAK, G. e GOURLOT J.P. Preservation des caracteristiques 
technologiques des fibres de coton pendant les operations d’egrenage. In: Ate-
lier Régional de Formation UEMOA/UE/ONUDI, Parakou-Benin, Actes.  2005. 

CHANSELME, J-L. Manual de Beneficiamento do Algodão. IMAmt (Edt), Cuia-
bá-MT. 2014. 368 p.

CHANSELME, J-L; BELOT, J-L.; DUTRA, S.G. Umidade e qualidade no beneficia-
mento do algodão. CT 20/2015. IMAmt. Cuiaba- MT. 2015. 8 p.

CHANSELME, J., RIBAS, P. V. B.; BACHELIER, B. Melhoria do processo e das práticas 
de beneficiamento de algodão no Brasil. In: CONGRESSO BRASILEIRO DO ALGO-
DÃO, 6., 2007, Uberlândia-MG. Anais... Uberlândia-MG, 2007. 

MAYFIELD, W.D.; ANTHONY, W.S.; HUGHS, S.E.; LALOR, W.F.; BAKER, R.V. Ginning. 
In: SMITH, C.W.; COTHREN, J.T. (edt). Cotton: origin, history, technology, and 
production. Wiley Series in Crop Science. 1999. p. 683- 708.

NATIONAL COTTON COUNCIL OF AMERICA. Joint Cotton Industry Bale Packaging 
Committee. Bale Packaging 2011 Specifications. Disponível em: <http://www.
cotton.org/tech/bale/specs/index.cfm>. Acesso em: 10 jun. 2011. 

PILETTE, M. La technique de l’égrenage du coton. [s.l.] : Compagnie Cotonnière 
Congolaise, 1959. 213 p.

WILLIFORD, J.R. et al. Cotton Ginners Handbook. USDA [s.l.:s.n.], 1994. p.11-16.



AMPA - IMAmt  2018

287



MANUAL DE QUALIDADE DA FIBRA

288

Com o aumento da produção de 
algodão no Estado de Mato Grosso, 
as usinas de beneficiamento de al-
godão vêm cada vez mais tendo que 
aumentar sua produtividade. O bene-
ficiamento do algodão é um processo 
que interfere fortemente na qualida-
de da fibra. Exige-se muito dele; além 
da boa produtividade, é preciso que 
a qualidade seja mantida. O aumen-
to da produtividade das algodoeiras 
é conseguido graças às continuas 
inovações dos maquinários e dos 
processos, que se tornam cada dia 
mais sofisticadas; por outro lado, sur-
ge também a demanda por pessoas 
qualificadas e com o domínio de todo 
o processo de beneficiamento e de 
toda a cadeia de produção de algo-
dão, que envolve desde o plantio até 
a produção do fio e do tecido. 

Por ser a etapa que está entre a 

lavoura e a comercialização, o bene-
ficiamento de algodão passa a ser 
um ponto de ajuste do produto para 
atender os contratos de venda, po-
tencializando assim a rentabilidade e 
a manutenção de toda a cadeia pro-
dutiva. O beneficiamento acaba en-
tão assumindo uma responsabilidade 
cada vez maior no cenário da produ-
ção do algodão; diante disso, a escola 
de beneficiamento de algodão (Figu-
ra 1) visa formar profissionais capaci-
tados a trabalhar no beneficiamento 
do algodão de Mato Grosso e enga-
jados com a qualidade e com a pro-
dutividade. Outra finalidade é a de 
realizar trabalhos de pesquisa e ex-
perimentos, com objetivo de propor 
melhorias e recomendações de pro-
cedimentos para aumento da produ-
tividade do beneficiamento, sempre 
mantendo a qualidade do algodão.

A miniusina e a escola de benefiamento
de algodão do IMAmt

Rodrigo 
SPEROTTO 
IMAmt

Figura 1. Escola de Beneficiamento de Algodão (Foto: Rodrigo Sperotto)
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Sobre a Escola
A escola de beneficiamento de algodão fica situa-

da em Rondonópolis, junto ao centro de treinamento 
e difusão tecnológica do Instituto Mato-grossense do 
Algodão (IMAmt). A escola é composta por uma miniu-
sina de beneficiamento e, em anexo às salas de aula, 
copa, oficina mecânica e depósitos. 

A miniusina de beneficiamento de algodão foi pro-
jetada para ter sua funcionalidade semelhante à da usi-
na de beneficiamento real, possuindo as características 
das algodoeiras, sendo a única diferença o tamanho 
reduzido. Assim, os experimentos realizados na escola 
podem ser estendidos a todas as usinas do Estado.

A construção das máquinas foi feita de maneira a fa-
cilitar a observação pelos alunos, com o intuito de mos-
trar o caminho do algodão no interior de cada máqui-
na, expondo a funcionalidade dos equipamentos e o 
efeito de cada ajuste, o que facilita muito a aprendiza-
gem, estimulando o aluno a buscar e propor melhorias.

Maquinário instalado

• Descarregamento e regulagem de fluxo: para o des-
carregamento de algodão, a miniusina conta com 
dois equipamentos: um telescópio e um desman-
chador fixo; a regulação do fluxo de algodão é feita 
por meio de uma caixa reguladora. 

• Secagem do algodão em caroço: a secagem é feita 
por meio de torres de secagem (Figura 3) que ante-
cedem cada etapa de pré-limpeza, sendo que a mi-
niusina conta com duas etapas de pré-limpeza (Fi-
gura 2) e secagem, sendo a primeira composta por 
um batedor inclinado seguido de um extrator HL; a 
segunda pré-limpeza é constituída por um batedor 
inclinado seguido de um trashmaster.

• Descaroçamento: no quesito descaroçadores, a mi-
niusina possui duas máquinas, sendo uma de alta 
produção, moderna e automatizada, e outra mais 
antiga, com sistema de limpeza por jato de ar.

• Limpeza de pluma: para a limpeza de pluma, a esco-
la conta com dois limpadores com cinco possibilida-
des de configuração, sendo elas em série e paralelo.

• Prensagem: para a prensagem da pluma dispomos 
de uma prensa (Figura 4) com a capacidade de 3 far-
dos/hora.

• Outros sistemas: dispomos ainda de sistemas de 
umidificação de algodão em carroço e de pluma, 
por meio de geradores de ar quente-úmido, siste-

Figura 3. Torre de secagem (Foto: Rodrigo 
Sperotto)

Figura 2. Máquinas de pré-limpeza (Foto: 
Rodrigo Sperotto)
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ma de monitoramento de rotação 
de eixo de cada máquina, sistema 
de alarme de incêndio de algodão 
e sistema de monitoramento de 
pressão dos ventiladores. 

Trabalhos em andamento
Mesmo com pouco tempo desde 

sua implantação, já estão sendo reali-
zados alguns trabalhos que visam me-
lhorar a produtividade das algodoeiras, 
sempre com foco de manter a quali-
dade da fibra. Um exemplo disso é um 
trabalho que está sendo realizado na 
Escola de Beneficiamento em conjunto 
com algumas empresas do setor priva-
do, cujo objetivo é o desenvolvimento 
de um sistema de gestão de umidade. 
Apesar de já existirem sistemas de ges-
tão de umidade no mercado, eles se 
mostram imprecisos quanto ao con-
trole e à eficiência, além de terem um 

custo elevado. O sistema que está em 
desenvolvimento na Escola de Bene-
ficiamento visa não somente manter 
a qualidade, mas também adaptar de 
forma confiável as características do 
beneficiamento do algodão mato-
-grossense, focando a eficiência no uso 
dos recursos energéticos.

Em outubro de 2017, iniciou-se o 
treinamento da primeira turma de 
mantenedores de algodoeiras, sendo 
que foram ofertadas 25 vagas, e quinze 
alunos finalizaram todo o treinamen-
to. Esses alunos receberam a capacita-
ção em mecânica, elétrica, hidráulica, 
gestão da manutenção, fisiologia do 
algodão, noções de manejo de lavou-
ra, máquinas de beneficiamento etc. 
Após a conclusão, eles foram encami-
nhados para estágios nas algodoeiras, 
com o intuito de adquirir experiência 
e imersão no universo do beneficia-
mento de algodão. n

Figura 4. 
Prensa  

(Foto: Rodri-
go Sperotto)
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