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NOTA TÉCNICA 

 

OCORRÊNCIA DE PLANTAS COM RISCO FITOSSANITÁRIO EM ÁREAS DE 

ROTAÇÃO E SUCESSÃO COM A CULTURA DO ALGODÃO 

O estabelecimento de um período de vazio sanitário, sem a presença de plantas de algodão 

com risco fitossanitário, é uma das principais estratégias de manejo do bicudo-do-algodoeiro. O 

objetivo do vazio sanitário é a eliminação de plantas de algodão, impedindo que essas atinjam o 

estádio reprodutivo, necessário à reprodução da praga e reduzindo, dessa forma, a população da praga 

na entressafra, de modo a minimizar e retardar a ocorrência do inseto nas lavouras da safra seguinte 

(SOARES et al., 1994). No Estado da Bahia, a portaria 201 de 06 de setembro de 2019 (ADAB, 

2019), define o vazio sanitário como o “período de tempo sem plantas vivas (soqueiras e tigueras) e 

com restrição de semeadura do algodoeiro”. Nessa mesma normativa as plantas tigueras são definidas 

como plantas emergidas voluntariamente, em qualquer lugar, sem terem sido semeadas e que estejam 

acima do estádio V3. A legislação do Estado de Mato Grosso, por meio da Instrução Normativa 

Conjunta SEDEC/INDEA-MT Nº 001/2016, define vazio sanitário como: “ausência de plantas com 

risco fitossanitário e restrição de semeadura do algodoeiro”, bem como estabelece o conceito de 

“Planta com Risco Fitossanitário” como sendo as “plantas de algodão tigueras acima do estádio V3 

e plantas rebrotadas (soqueiras) com mais de 4 (quatro) folhas por broto ou presença de estruturas 

reprodutivas” (SEDEC/INDEA-MT, 2016).  

Assim sendo, a inclusão da definição de “Planta com Risco Fitossanitário” à normativa do 

Estado da Bahia, poderia contribuir para o melhor esclarecimento e menor subjetividade na definição 

de plantas soqueiras e tigueras, contribuindo também nas notificações e futuras sanções imputadas 

aos produtores que não atenderem a legislação. Alguns estados produtores consideram, 

primeiramente, a notificação ou advertência para presença de Plantas com Risco Fitossanitário na 

área e, posteriormente, a exigência de eliminação imediata sob pena de autuação, caso o produtor 

não execute a eliminação no prazo determinado.  

Considerando a limitação dos métodos de controle dos restos culturais do algodoeiro abaixo 

justificados, após a notificação, parâmetros que evidenciam o esforço do agricultor em controlar as 

tigueras e soqueiras do algodoeiro, como a manifestação de sintomas de fitointoxicação, tais como: 

plantas arroxeadas com paralisação do crescimento, folhas com sintoma “mão-de-rã” as quais são 

impossibilitadas de emitir botões florais; assim como a utilização de boas práticas de controle do 

bicudo-do-algodoeiro, em áreas acompanhadas pelo programa Fitossanitário da ABAPA e que 

seguem os protocolos preconizados pelo programa; são sugeridos como critérios técnicos a serem 

adotados, para assegurar o cumprimento da lei ao passo que estimule o produtor a realizar o manejo 

mais assertivo.   

Para que se faça cumprir o vazio sanitário é necessário que seja feita a destruição dos restos 

culturais do algodoeiro, comumente realizada com herbicidas. No entanto, devido à escassez de 

chuvas e à baixa umidade do solo no período em que a operação precisa ser executada, o metabolismo 

das plantas é reduzido e, consequentemente, a eficácia do tratamento químico nem sempre é elevada, 

sendo necessárias duas a três aplicações de herbicidas (normalmente 2,4-D) para se obter efetividade 

de controle. Uma alternativa para a destruição dos restos culturais, seria a destruição mecânica. 

Existem no mercado equipamentos específicos para essa finalidade, porém a eficácia de controle 

desses equipamentos não atinge 100%, sendo necessária a combinação de métodos mecânicos e 

químicos para que se consiga uma destruição eficaz (SOFIATTI et al., 2015; SOFIATTI et al., 2017). 

Para maior eficácia no controle de soqueiras ao final do período de vazio sanitário, os restos culturais 

do algodoeiro não devem ter plantas vivas, uma vez que quando há rotação de culturas e a próxima 

cultura é semeada, dificilmente se consegue eliminar os restos culturais remanescentes com as 

tecnologias atualmente disponíveis. 

Outro problema que ocorre nas áreas de rotação de culturas com o algodoeiro é o surgimento 

de plantas tigueras ou plantas voluntárias de algodão nas culturas em rotação ou sucessão, 

provenientes de sementes que permanecem no solo, oriundas das perdas na colheita da safra anterior. 
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Como a maior parte das cultivares de algodoeiro disponíveis no mercado e utilizadas pelos 

produtores são transgênicas com resistência ao herbicida glifosato, o controle dessas plantas tigueras 

não pode ser feito com esse herbicida na cultura sucedânea. Nesse sentido, para que seja possível o 

controle mais efetivo das “plantas tigueras” de algodão, o produtor deve utilizar herbicidas nas 

modalidades de aplicação em pré e pós-emergência, que tenham eficácia de controle do algodoeiro 

e que sejam seletivos à cultura em sucessão ou rotação. Assim, a eficácia de controle das tigueras de 

algodão em pós-emergência é um grande desafio, e por vezes exige a realização de aplicações 

sequenciais para maior eficiência (OLIVEIRA et al., 2006; Porto, 2020). Vale ressaltar que a 

germinação das tigueras é desuniforme, podendo ocorrer diferentes fluxos de emergência. Por isso, 

é importante o agricultor realizar o monitoramento do estádio fenológico do algodoeiro para fins de 

aplicação em vez de trabalhar com pulverizações baseadas no período de tempo após a emergência 

das tigueras. Entretanto, mesmo nos melhores resultados obtidos em pesquisas recentes, dificilmente 

atinge-se controle superior a 90%, principalmente devido aos vários fluxos de emergência no 

decorrer do ciclo da cultura (PORTO, 2020).  

Considerando a necessidade de atingir maior eficácia de controle de tigueras de algodoeiro 

em áreas de rotação com soja, somada à necessidade de controlar o algodoeiro antes de atingir o 

estádio reprodutivo, admite-se o estádio V3 como o melhor estádio a ser considerado como “planta 

com risco fitossanitário” para as tigueras de algodão, uma vez que, plantas que atingiram esse estádio 

fenológico, tornam-se menos suscetíveis aos herbicidas e dificilmente são controladas. Assim sendo, 

a alteração do critério normativo para fins de risco fitossanitário, para qualquer estádio fenológico 

acima, colocaria em risco o sistema produtivo, uma vez que a eficácia do controle químico dessas 

tigueras seria negativamente afetada. 

 

Dessa forma, considera-se que a inserção dos itens abaixo ressaltados, seriam benéficos 

no sentido de assegurar o cumprimento da legislação: 

 

● Estabelecer o conceito de “Planta com Risco Fitossanitário” à normativa do Estado 

da Bahia, com o objetivo de melhorar o esclarecimento ao critério de definição de 

risco fitossanitário à legislação vigente. Sugere-se utilizar os mesmos critérios da 

legislação do Estado do Mato Grosso. 

● Definir, na legislação o conceito de Planta com Risco Fitossanitário, como sendo: 

Plantas de algodão tigueras acima do estádio V3 e plantas rebrotadas (soqueiras) 

com mais de 4 (quatro) folhas por broto ou presença de estruturas reprodutivas; 

● Realizar notificação/advertência prévia, com exigência de eliminação imediata sob 

pena de autuação, para os casos onde se constatar a presença de Plantas com Risco 

Fitossanitário na área; 

●  Parâmetros que evidenciam o esforço do agricultor em controlar as tigueras e 

soqueiras do algodoeiro, conforme ressaltado acima, sejam adotados pela ADAB 

como critérios técnicos para autuações. 
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