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CUIDADOS E MANEJOS  NA LAVOURA QUE 

INFLUENCIAM QUALIDADE DO ALGODÃO



✓O algodão é mais importantes culturas de fibras. 

✓No mundo é plantado 33,51 milhões de hectares.

✓A demanda mundial aumenta 2% ao ano.

✓ O comércio mundial movimenta cerca de US$ 12 bilhões.

✓Envolve mais de 350 milhões de pessoas.

✓A industrial têxtil é a quarta maior atividade econômica.

✓Atualmente é produzido por mais de 60 países.

✓Existe mais de 2500 cultivares

Fonte Icac

HISTORIA NO MUNDO



✓ Alertar os participantes sobre a importância do manejo.

✓ Possibilitar e viabilizar a qualidade da pluma.

✓ Diagnosticar as falhas  na condução das lavouras. 

✓ Planejar  melhoria no sistema de produção.

✓ Melhorar processo de condução das lavouras.

✓ Aprimorar a qualidade final do algodão.

✓ Visão das exigências do mercado consumidor.

✓ Ficar atento  as demandas de consumo.

✓ Conhecer os fatos e as consequências e produzir melhor.

OBJETIVOS



FATO A PLANTA PRODUZ FRUTO DE QUALIDADE

CONSEQUÊNCIA FRUTO DO MANEJO



FATORES QUE INFLUENCIAM NA QUALIDADE DA FIBRA

✓ Preparo de solo

✓ Época de plantio

✓ Plantio

✓ Variedade

✓ Qualidade da semente

✓ Adubação

✓ Controle de ervas

✓ Controle pragas/ doenças

✓ Regulador de crescimento

✓ Desfolhantes e maturadores

✓ Colheita

✓ Transporte

✓ Beneficiamento

✓ Classificação

✓ Armazenagem

✓ Venda

✓ Carregamento



➢Raízes desenvolvidas

PREPARO DE SOLO

➢Raízes  mal desenvolvidas



✓ Apodrecimento.

✓ Manchas na fibra.

✓ Cor opaca.

✓ Desuniformidade de fibras.

✓ Resistência fraca.

✓ Micronaire irregular.

✓ Aumento de fibras curtas.

✓ Comprimento irregular.

ÉPOCA DE PLANTIO ( cedo 20/nov)



✓ Melhor qualidade.  

✓ Fibras uniformes.

✓ Recuperação.

✓ Micronaire regular.

✓ Diminui  fibras curtas.

✓ Melhor cor. 

✓ Melhor brilho.

✓ Melhor apresentação.

ÉPOCA DE PLANTIO ( adequado 10/dez)



➢Apodrecimento 

➢Aumento de caule na fibra

➢Aumento de  perdas na colheita

➢Dificulta controle de  praga/doença

➢Aumento do custo

➢Menor Apodrecimento 

➢Menos caule na fibra

➢Redução de perdas na colheita

➢Melhor controle de pragas/doenças 

➢Redução de custos

QUALIDADE DE PLANTIO



Foto - Internet

➢Produtividade 

➢Preço da tecnologia

➢Resistência a pragas

➢Resistência a doenças

➢Rendimento de fibras

➢Resistente a Nematóide

➢Qualidade intrínseca 

➢Aderência do capulho

➢Aceitação no mercado

VARIEDADES (Genética e Tecnologias)



QUALIDADE DE SEMENTE SÃO FATORES IMPORTANTES

Escolha da semente 

é muito importante 

na qualidade e 

produtividade de 

fibras



MISTURA DE VARIEDADES CONTAMINAÇÃO NA FIBRA



MISTURA DE VARIEDADES CONTAMINAÇÃO NA FIBRA

Foto cedida por Edilson Coteminas



ADUBAÇÃO

✓ Melhor pegamento

✓ Aumento de produtividade

✓ Melhor qualidade intrínseca

✓ Melhor controle pragas / doenças

✓ Melhor rentabilidade

✓ Excesso ou Falta são prejudiciais

✓ N - Comprimento e resistência

✓ P - Frutificação, maturação

✓ K – Peso, qualidade, formação e 

uniformidade de fibra.



CONTROLE  DE  ERVAS

✓ Competição com a cultura

✓ Redução de produtividade

✓ Contaminação da fibra

✓ Recusa na comercialização

✓ Deságio até R$ 3,97/@,   

equivalente a +/- 15@ capulho

✓ Baixo rendimento na fiação

✓ Prejuízo na fiação

✓ Defeitos no fio

✓ Defeito no tecido

✓ Redução na rentabilidade



CONTROLE  DE  ERVAS

Deságio de R$ 3.30 

por arroba de pluma se 

transformar isto em

arrobas de capulho

equivale uma perda de 

39 arrobas de capulho







Foto: Prof J.J Lima

CONTAMINAÇÃO COM CAULE



Foto: Edilson Coteminas

CONTAMINAÇÃO NO TECIDO



CONTROLE DE PULGÃO

PULGÃO APHIS GOSSYPII
• O ciclo aproximadamente 10 dias

• Fêmea adulta reproduz em cerca 

de 100 jovens

• As infestações mais expressivas 

ocorrem dos 30 aos 70 Dae

• São vetores de viroses

• Causa encarquilhamento e 

deformação dos ponteiros

• Expelem substancias açucarada 

que favorece formação de 

fumagina

• Causa pegajozidade na fibra 



CUIDADOS PROXIMO A DESFOLHA

PULGÃO APHIS GOSSYPII CARAMELIZAÇÃO NA FIBRA



Prejuízos

• Reduzem a produção cerca de 

44% considerando as perdas de 

qualitativas e quantitativas sem 

contar os danos com viroses

• Depois da desfolhas a maioria 

dos produtores não fazem 

controle da praga nas rebrotas e 

esta situação causam 

contaminação da fibra  com 

pegajozidade 

CUIDADOS ÁPOS A DESFOLHA

PULGÃO APHIS GOSSYPII



CONTROLE DE MOSCA BRANCA

MOSCA BRANCA BEMISA SSP
FUMAGINA CA PNODIUM ELA EOPHILUM



✓Pegajosidade

✓Fumagina

✓Queda da folha pré madura

✓Reduz o comprimento

✓Dimimui Micronaire

✓Desuniformidade na

maturidade

✓Aumenta o índice de fibras

curtas

✓Diminui a resistência

✓Reduz a produtividade

✓Maior reclamações na

industria

✓Prejuiso para o Produtor

CONSEQUÊNCIAS DO PULGÃO E MOSCA BRANCA



Consequências da “Pegajosidade*” para a cadeia produtiva:

✓ Produtor: maiores custos e perda de mercado. 

✓ Corretor: manejo e dificuldades de vendas.

✓ Fiação: redução da eficiência, qualidade inferior do fio e, em 

alguns casos, impossibilidade de “rodar” as máquinas

✓ Tecelagem: produto de baixa qualidade.

✓ Sintetizando, perda de rentabilidade para todos.

*Pegajosidade = Açucar na fibra

CONSEQUÊNCIAS DO PULGÃO E MOSCA BRANCA



Pecevejos

CONTROLE DE PERCEVEJOS



DANOS DE PRAGRAS CONTAMINAÇÃO DA FIBRA

CONSEQUÊNCIAS



DANOS DE PRAGRAS CONTAMINAÇÃO DA FIBRA

CONSEQUÊNCIAS



CONSEQUÊNCIAS



TECIDO CONTAMINADO COM NEPS

Foto: Edilson Coteminas



NEPS

Fonte: Revista MF

Os neps são pequenas aglomerações de fibras 

emaranhadas, em forma de botão, cujo tamanho não 

ultrapassa a dimensão de uma cabeça de alfinete e 

que, dificilmente, se deixa desmanchar durante o 

processo de fiação. 

maioria das fibras que formam o neps é fibra partida. 

se formam, principalmente, pelo arrebentamento das 

fibras menos resistentes (fibras mortas, imaturas etc) 

durante sua passagem pelas diversas fase na máquina 



Spodoptera

CONTROLE DE SPODOPTERA



CONTROLE DE BICUDO

PERDAS NA PRODUTIVIDADE E NA QUALIDADE 



CONSEQUÊNCIAS DE BICUDO E SPODOPTERA



CONTROLE DE DOENÇAS

Ramulária - Ramularia areola

✓ Tem relato em todas as regiões produtoras.

✓ A doença ocorre em condições de alta umidade. 

✓ Hoje é considerada uma das principais doenças 

do algodoeiro na região do Cerrado. 

✓ Provocando a queda das folhas e apodrecimento 

✓ Perdas qualitativas e quantitativas.

✓ Plantas afetadas apresentam abertura prematura. 

Redução na produtividade em até 35%.

✓ às perdas dependem das condições climáticas, 

densidades de semeadura e cultivares.

Fonte: Jornal dia de Campo - Luiz Gonzaga Chitarra



CONTROLE DE DOENÇAS

MANCHA ALVO - Corynespora

✓ Ampla distribuição geográfica, ataca mais de 70 espécie de plantas e

recente o aparecimento dela causando no algodoeiro.
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DESFOLHANTES / MATURADORES

✓ Quando a última maçã que se deseja colher
estiver  fisiologicamente madura.

✓ Na planta  a maça madura está localizada  até  
a quarta posição acima do primeiro capulho.



✓ folha na planta.

✓ Perda de produtividade

✓ Maior % de fibras imaturas e defeitos

✓ Queda de capulhos.

✓ Tempo de rebrota.

✓ Qualidade intrínseca.

✓ Desgaste dos desfibradores e fusos.

✓ Aumenta a impureza.

✓ Perda de qualidade visual

CONSEQUÊNCIA DA DESFOLHA 



FIBRAS IMATURAS

Foto: Edilson Coteminas

FIBRAS MADURAS



CUIDADOS COM A LAVOURA

Pisoteio de equipamentos
Faixa sem controle
Sub dosagem de químicos

Aumenta caule e folha
Diminui a produtividade

Deságio
Recusa

Rentabilidade Negativa



CUIDADOS COM A LAVOURA



COLHEITA

A Hora da colheita.

✓ Quando a planta estiver sem folha

✓ 100% dos capulhos abertos

✓ Quando estiver seco sem orvalho

✓ Colher sempre nas horas quentes

✓ Umidade ideal 12%

✓ Sem rebrota



COLHEITA TRADICIONAL ATÉ ANO DE 1977

Foto: da internet

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://bailandesa.nl/blog/wp-content/uploads/IMG_0680.jpg&imgrefurl=http://www.bailandesa.nl/blog/3447/momento-magico-a-caminho-de-pamukkale/&h=533&w=800&tbnid=m3zQkWZVeJhUIM:&zoom=1&docid=sQDGE3PVominrM&ei=7YGbU4GRCo23sATh_IHYCQ&tbm=isch&ved=0CG8QMyhJMEk&iact=rc&uact=3&dur=1508&page=4&start=55&ndsp=20


COLHEITA MECANIZADA DO ANO 1977 A 1999

Fonte: da internet

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://s2.glbimg.com/U6ki8i4OCDTjhZ5cioEZxZRV2qo=/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2014/02/11/algodao1-poster.jpg&imgrefurl=http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2014/02/regiao-de-presidente-prudente-iea-divulga-estimativa-de-safra-de-graos.html&h=465&w=620&tbnid=NAh5pC3Ss0PSPM:&zoom=1&docid=zjuFEtD1jEgWlM&ei=BoGbU92HCbjKsQS__oKADg&tbm=isch&ved=0CBsQMygTMBM4yAE&iact=rc&uact=3&dur=2386&page=12&start=217&ndsp=21
http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.holambra.com.br/imagens/historico/galeria/Anos_70-05.jpg&imgrefurl=http://www.holambra.com.br/cont.php?p=historico&h=430&w=680&tbnid=crO-krYtZzkcNM:&zoom=1&docid=h7m_BPdXyWQHjM&ei=sYKbU4bcKvfJsQSw-oL4AQ&tbm=isch&ved=0CFMQMyhLMEs4yAE&iact=rc&uact=3&dur=1377&page=14&start=260&ndsp=20


COLHEITA MECANIZADA ATUAL

Fonte: da internet

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://db2.stb.s-msn.com/i/3B/57D4E9EDA8572D221411B6B312159_h402_w598_m2_q90_cPEDylvYZ.jpg&imgrefurl=http://noticias.pt.msn.com/imagens/colheita-e-processamento-do-algod%C3%A3o-na-ge%C3%B3rgia-eua-1?page=7&h=402&w=600&tbnid=R7TGHEdEQZaGeM:&zoom=1&docid=9frKSWSRhDneGM&itg=1&ei=84KbU7vfD7jKsQS__oKADg&tbm=isch&ved=0CCoQMygiMCI4rAI&iact=rc&uact=3&dur=1271&page=17&start=323&ndsp=21


MONITORAR COLHEITA

As perdas na colheita devem ser 

monitoradas para detectar 

possíveis erros e corrigi-los 

durante a operação.

Avaliar as perdas quantitativas que

se encontram no chão ou que

permanecem na planta após

passagem da colhedora e perda

de peso devido ao atraso na

colheita.



✓Primeiro colhe as bordaduras contaminadas que deve ser 

colocado em um só fardão e indentificar como bordadura

contaminada

✓Segundo colhe as bordadura não contaminada e faça o mesmo

processo

✓E por último colhe o centro da área

✓Sempre colher e indentificar as variedade

✓Todos estes itens deve ser identificados e beneficiados

separados e vendido com está informação

POSIÇÃO DA COLHEITA



✓ Monitoramento de velocidade de trabalho

✓ Ajustes ,regulagens e limpeza correta

✓ Manutenção e reabastecimento  de todo o sistema

✓ Os guias das plantas devem estar  regulados os sensores de 

ajuste à altura de colheita, de acordo com os primeiros 

capulhos da planta

✓ verificar regulagem das placas de compressão das plantas 

sobre os tambores de colheita

✓ Verificar os fusos para colher o máximo de algodão, sem 

injuriar a planta.

CUIDADOS PARA EVITAR PERDAS



✓ Os fusos deverão estar com suas ranhuras bem profundas e bordas 

afiadas para apanhar com eficiência o algodão das plantas.

✓ As janelas de saída das impurezas localizadas nos tambores devem ser 

regularmente limpas.

✓ Os Dutos condutores do algodão ao cesto limpos e fixo para evitar

embuchamento e perda de carga na sucção (SCHNEIDER, 2006).

✓ O cesto  devem estar com as telas sempre limpas, para assegurar um fluxo 

de ar de dentro para fora; eliminando parte das impurezas. 

✓ Aconselha-se realizar a cada dois descarregamentos, a

limpeza externa das telas do cesto (EMBRAPA, 2003).

CUIDADOS PARA EVITAR PERDAS



✓ Medir Pontos na largura da máquina pro 2  metros linear. 

✓ Coletar todo algodão do chão antes da colheita. 

✓ Pesa acha quanto está perdendo antes da colheita. 

✓ Deixa este ponto marcado e faça outra medida ápos a colheita

coletando algodão no chão.

✓ Depois faça a coleta do algodão que ficou retido na planta.

✓ Pesa e faça uma regra de três.

✓ Largura da plantaforma x comprimento = m² x (Peso de 

capulho) dividido por 10.000m² quanto está perdendo.

✓ As perdas ideais está em torno de 3,5 a 5%

CALCULAR AS PERDAS



✓ Realizar limpeza 

periódica. 

✓ Dutos de aspiração.

✓ Dutos de limpeza.

✓ Telas do cesto.

✓ Fusos.

✓ Escovas.

✓ Evitar óleo e graxa.

✓ Limpeza geral.

✓ Prevenção contra 

fogo / incêndios.

➢ O cesto limpo facilita a saída de folhas 

melhorando a qualidade até em um tipo.

✓ Caso contrário deságio de R$ +/- 0,99 por 

@ = R$ 110,88/ha, perda de 4,0@/ha.

CUIDADO COM A MÁQUINA



✓ A pressão das placas deve ser de forma 

que retirem o máximo de plumas.

✓ Pressão muito alta, pode derrubar os 

capulhos aumentando as perdas, 

arrancando galhos, caule e restos de 

capulhos, diminuindo a qualidade da pluma.

✓ Os rotores dianteiros colhem em media 

75% do algodão, as placas traseiras deve 

ser mais  apertadas, pois a planta vai 

chegar ‘magra’ aos rotores traseiros.

PLACAS

Fonte  - John Deere 



PLACAS BEM REGULADAS



PLACAS MAL REGULADAS  (perdas de 17 a 35@)



Na colheita determina  seu banco de sementes e seu problema

BANCO DE TIGUERAS



CUIDADOS COM OS FARDÕES E OS ROLOS

✓ Fazer em local limpo e sem contaminação

✓ Distancia entre eles de 4 metros

✓ Não fazer a fileira em direção do vento

✓ Cobrir imediato com lona e amarrar

✓ Evitar transito de máquina

✓ Evitar fumante

✓ Não fazer em solo solto ou úmido

✓ Não fazer em baixada

✓ Não fazer em local que tenha pedra

✓ Evitar fazer próximo de rede eletrica

✓ Evitar qualquer contaminante



✓ Colher contra ao vento

para evitar que a poeira

nao contamine a lavoura e 

os fardões

CUIDADOS COM OS FARDÕES E OS ROLOS



✓ impureza nos fardões

devido os cesto sujo do Bass 

Boy. Uma pequena mancha

como está danifica 5 fds

com deságio de 200 pontos

ou seja R$1,32 = R$ 90,00

✓Perda de  4,10 @ por

fardão contaminado

CUIDADOS COM OS FARDÕES E OS ROLOS



CONTAMINAÇÃO DOS FARDÕES E OS ROLOS



Bordadura num fardão perde R$ 1,65@ = 19 @ / ha



BENEFICIAMENTO 

✓ Desmanchador de módulo

✓ Batedores

✓ Umidificação

✓ Serras

✓ Serrilhas

✓ Costelas

✓ Limpador de pluma

✓ Limpeza em geral



✓ Contaminação na algodoeira Limalha de ferro e cerda das 

escovas , neste caso o lote será devolvido.

CONTAMINAÇÃO NA ALGODOEIRA 



ARMAZENAGEM 

✓ Fazer o lote só com um “tipo” ou padrão do contrato.

✓ Evitar que rasque a tela ou quebre o arame.

✓ Blocos com quantidade de uma carga.

✓ Galpões fechados ou com lonas resistentes.

✓ Em área livre colocar  em estrados resistentes.

✓ Proteger da chuva, do sol e de impurezas.

✓ Evitar movimentação de pessoas e veículos nas proximidades.

✓ Cuidado com fogo: Instalar hidrantes e extintores contra 

incêndio.

✓ Fiscalizar pelo menos duas vezes por semana.



CARREGAMENTO

✓ Lona limpa e sem 

furos .

✓ Fardos com tela 

rasgada.

✓ Fardos com arame 

quebrado.

✓ Fardos sujo

✓ Carreta suja



Foto prof. Jorge Lima

EFEITO DA CARAMELIZAÇÃO NA INDUSTRIA



EFEITO DA CARAMELIZAÇÃO NA INDUSTRIA





Espero ter contribuido

como o meu 

conhecimento para o seus

desenvolvimentos

OBRIGADO

Contatos: 

geraldo.equipe@uol.com.b

077 9 9971 9025

077 9 9973 9098


