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INTRODUÇÃO 

 

 Algodoeiro é uma planta que tem uma das utilizações mais completas e da 

qual se obtém variados produtos de utilidade. Ela é considerada a mais importante 

das fibras têxteis, representando mais de 40% da vestidura da humanidade, segundo 

o Anuário Brasileiro do Algodão. Em razão disto, acaba – se tendo um grande estudo 

relacionado as suas variedades e melhoramento, para a sua maior produção em 

grande escala mundial. 

Acaba – se observando como é deixado para trás um bom monitoramento na 

cultura, onde com isso acaba minimizando as perdas desnecessárias desde o início 

do preparo do solo até a fase de colheita. 

Contudo este trabalho vem a mostrar como é importante o monitoramento de 

pragas no algodoeiro, suas principais causas, estimativas de perdas e estimativa de 

produção e como através disso podemos obter um grande resultado.com a qualidade 

e o peso da pluma. 
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RESUMO 

 

Foi realizado o estágio em Campo Novo do Parecis – MT em uma fazenda 

arrendada da Vanguarda Agro, com 5.257 ha e plantado 5.192 ha, onde essa empresa 

possui entre arrendamentos e terras próprias 163.836 ha pelo Brasil, estágio foi 

realizado no período de 02 de Maio de 2016 a 11 de Julho de 2016, totalizando 300 

horas, Com a realização do estágio, foi possível colocar em prática conteúdos 

abordados em sala de aula, com tudo isso acabou agregando mais conhecimentos 

específicos da área de Agronomia. Durante o estágio foi desenvolvido várias 

atividades como o monitoramento no algodão ( Gossypium hirsutum L ), onde foi feita 

as observações em relação a pragas, como mosca branca ( Bemisia Tabaci ), pulgões 

( Aphis Gossyppi ), lagartas, dentre elas a Helicoverpa Sp. e Spodoptera Frugiperda, 

bicudo – do – algodoeiro ( Anthonomus grandis ), esse monitoramento era feito 

diariamente em 6 talhões, onde se cultivava o algodoeiro, foi realizado a coleta de 

amostras de solo para o plantio da soja na safra, acompanhamento nas aplicações de 

fungicidas, herbicidas, reguladores de crescimentos e desfolha de 180 ha do 

algodoeiro, conhecimento das máquinas e implementos agrícolas, início da colheita 

de 3.000 ha do milho ( zea mays ).         

 

Palavra – chave: Algodão, mosca branca, pulgões, lagartas, bicudo – do – 

algodoeiro, milho. 
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ABSTRACT 
 

 

 The stage was held in Campo Novo do Parecis - MT on a leased farm Agro 

Vanguard, with 5,257 hectares and planted 5,192 ha, where the company has between 

rent and own land 163,836 ha in Brazil, training was held on May 02 period 2016-11 

of July 2016 totaling 300 hours, with the completion of the stage, it was possible to put 

into practice content covered in class with all this just adding more specific knowledge 

of Agronomy. During the internship was developed several activities such as 

monitoring in cotton (Gossypium hirsutum L), where he made the remarks against 

pests such as whitefly (Bemisia tabaci), aphids (Aphis Gossyppi), caterpillars, among 

them Helicoverpa Sp. and Spodoptera frugiperda, weevil - of - cotton (Anthonomus 

grandis), this monitoring was done daily at 6 plots where cultivated the cotton, was 

conducted to collect soil samples for planting soybeans in crop monitoring in fungicide 

applications , herbicides, growth regulators and defoliation of 180 ha of cotton, 

knowledge of agricultural machinery and implements, early harvest of 3,000 ha of 

maize (zea mays). 

 

Key - words: Cotton, whitefly, aphids, caterpillars, weevil - of - cotton, corn. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 ALGODÃO  

 

O algodoeiro (Gossipyum hirsutum L.) é uma das culturas anuais 
mais tradicionais no Brasil, constituindo-se na cadeia agroindustrial de maior 
desenvolvimento dentro do agronegócio brasileiro. A partir da década de 
1990, quando o Brasil figurava como o maior importador mundial de algodão, 
o pais passou a exportador impulsionando expressivamente a parcela de 
produção interna devida ao agronegócio. A atividade que antes era exercida 
quase que exclusivamente por pequenos produtores e mão-de-obra intensiva 
passa a ser desenvolvida em grandes propriedades e sistemas de produção 
altamente tecnificados (FERREIRA FILHO et. Al., 2011). 

Segundo Ballaminut (2009), o algodoeiro é uma espécie bastante 
sensível à interferência imposta por plantas daninhas, destacando-se a 
competição por fatores de crescimento (água, luz e nutrientes), a liberação 
de substâncias alelopáticas e a multiplicação de insetos-praga e doenças, 
que retardam o desenvolvimento da cultura. Além disso, as plantas daninhas 
podem promover decréscimo na qualidade do produto colhido e dificultar a 
realização da colheita da cultura (CARDOSO et al., 2010; FREITAS, 2003). 

Trata-se de uma cultura altamente responsiva quando da adoção de 
tecnologias de produção de alta eficácia. Para a obtenção de produtividades 
cada vez mais próximas do máximo potencial de cada variedade, devem ser 
considerados inúmeros fatores de maneira integrada (MACHADO, 2002). 

 

 

2.2 CULTURA DO ALGODOEIRO NO BRASIL 

 

 A área plantada com algodão no Brasil na safra de 2013 foi de 894,4 mil 

hectares (CONAB, 2013), Freire (2011) projeta a duplicação da área plantada com 

algodão (2,5 milhões de hectares) num período de 10 anos, concentrando 96% dessa 

área (2,4 milhões de hectares) no cerrado do Centro-Oeste e Nordeste do Brasil.  

 A rápida expansão da cultura do algodão (Gossipyum hirsutum L.) para as 

áreas agricultáveis do cerrado nas regiões Centro-Oeste e Nordeste do Brasil e o uso 

de tecnologias geradas dentro das instituições de pesquisa e ensino no pais, 

colocaram o Brasil entre os cinco países mais produtivos desta fibra do mundo. Este 

destaque tem um preço elevado a ser pago pela pesquisa e pelo cotonicultor. A 

correção da fertilidade dos solos, o uso de variedades adaptadas ás condições de 

cada região, a tecnologia na produção de sementes de alta qualidade e a diagnose e 

estabelecimento de medidas racionais de controle de pragas, doenças e invasoras, 

representam atividades que ocupam em tempo integral a atenção dos segmentos da 

pesquisa e produção. Segundo Watckins (1981), patógenos associados ás sementes 
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e á parte aérea do algodão (Gossipyum hirsutum L.) constituem-se em fatores dos 

mais limitantes na obtenção de índices satisfatórios de produtividade (ARAÚJO, 2003) 

 

 

2.2.1 Principais Cultivares  

 

As cultivares devem apresentar boas respostas a aplicação de 
insumos modernos, incluindo fertilizantes químicos, inseticidas, herbicidas, 
fungicidas, reguladores de crescimento e desfolhantes É exigida boa 
adaptação a colheita mecanizada, devendo as plantas apresentarem a 
inserção do primeiro ramo frutífero acima de 20 cm do solo; porte ereto, 
mesmo quando fixarem todo seu potencial produtivo; capulhos bem aderidos 
as cápsulas e que não caiam mesmo após fortes chuvas e ventos. Devem 
ser tolerantes aos veranicos prolongados, devendo apresentar sistema 
radicular vigoroso e profundo; possuírem alta capacidade de fixação de 
capulhos nas plantas, inclusive até nos ponteiros; e suportarem 
espaçamentos estreitos e altas densidades de plantas/metro linear de sulco.( 
FORTUNA, 2001) 

 
A Embrapa oferece no mercado as sementes das cultivares BRS 371RF, BRS 

370RF, BRS 369RF e BRS 368RF, que são comercializadas por seus parceiros, para 

produtores dos Estados de Goiás, Bahia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No 

entanto tem as cultivares da BAYER: FM 993, FM 910, FM 966 LL. 

BRS 371RF: Cultivar tolerante ao herbicida glifosato, de porte alto e ciclo longo, 

com abertura do primeiro botão floral aos 63 dias, emissão do primeiro capulho aos 

120-125 dias e ciclo total de 180 a 190 dias. Apresenta alto potencial produtivo (4200 

a 4500 kg/ha) , com 39% de rendimento de fibra e indicada para cultivo em primeira 

safra nos estados de GO, MT, MS e BA. Por ser tolerante ao glifosato, oferece maior 

flexibilidade no controle de plantas daninhas, permitindo a aplicação do herbicida em 

qualquer fase do desenvolvimento da cultura sem necessidade de utilização de 

herbicidas não seletivos em jato dirigido. Apresenta resistência ao mosaico comum, 

bacteriose, doença azul, mancha de ramulária, ramulose e moderadamente resistente 

a nematoides das galhas. Esta solução tecnológica foi desenvolvida pela Embrapa em 

parceria com outras instituições. 

BRS 370RF: Cultivar com ampla adaptação aos estados de GO, MT e MS, para 

cultivo em primeira e segunda safra. Apresenta plantas de porte e ciclo médios com 

abertura do primeiro botão floral aos 60 dias, emissão dos primeiros capulhos aos 115 

a 120 dias, com ciclo total de 180 a 185 dias. Recomenda-se populações de 80 a 90 

mil plantas/ha. Apresenta elevado potencial produtivo (4300 a 4500 kg/ha) com 40,5% 
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de rendimento de fibras. Por ser tolerante ao glifosato, oferece maior flexibilidade no 

controle de plantas daninhas, permitindo a aplicação do herbicida em qualquer fase 

do desenvolvimento da cultura sem necessidade de pulverizações com herbicidas não 

seletivos em jato dirigido. Resistente ao mosaico comum e bacteriose e 

moderadamente resistente a doença azul e a ramulose. Esta solução tecnológica foi 

desenvolvida pela Embrapa em parceria com outras instituições. 

BRS 369RF: Cultivar de ciclo médio precoce e porte baixo, com abertura da 

primeira flor aproximadamente aos 55 dias, emissão do primeiro capulho aos 105 110 

dias e ciclo completo em 165 a 170 dias, tolerante ao herbicida glifosato, para cultivo 

em segunda safra nos estados de GO, MT e MS. Tem potencial produtivo de 3900 a 

4500 kg/ha, com 40,5% de rendimento de fibra. Por ser tolerante ao glifosato, oferece 

maior flexibilidade no controle de plantas daninhas, permitindo a aplicação do 

herbicida em qualquer fase do desenvolvimento da cultura sem necessidade de 

pulverizações com herbicidas não seletivos em jato dirigido. Indicada para 

espaçamento normal (0,76 m) e estreito (0,45 m) entre fileiras, com população de 

plantas de 90-160 mil/ha. Resistente ao mosaico comum e bacteriose e 

moderadamente resistente a doença azul e ramulose. Esta solução tecnológica foi 

desenvolvida pela Embrapa em parceria com outras instituições. 

BRS 368RF: Cultivar tolerante ao herbicida glifosato, com rendimento de fibra 

de 40,0% potencial produtivo de 4200 a 4500 kg/ha, indicada para cultivo em primeira 

safra (sequeiro) nos Estados do MS, MT, GO e BA e segunda safra (irrigado) no 

estado da BA. Cultivar de porte baixo e ciclo de médio a precoce, com abertura da 

primeira flor aos 55 dias e ciclo total de 165 a 170 dias. Por ser tolerante ao glifosato, 

oferece maior flexibilidade no controle de plantas daninhas, permitindo a aplicação do 

herbicida em qualquer fase do desenvolvimento da cultura sem necessidade de 

utilização de pulverizações com herbicidas não seletivos em jato dirigido. Resistente 

ao mosaico comum e bacteriose do algodoeiro e moderadamente resistente a doença 

azul. Esta solução tecnológica foi desenvolvida pela Embrapa em parceria com outras 

instituições. 

FM 993: Cultivar indicada para abertura de plantio, espaçamento de 76 a 96 

cm, população de 90.000 pl/há, altura ideal 110 a 130 cm. Uso de regulador de 

crescimento: Aplicar de acordo com o desenvolvimento vegetativo e condição 

fisiológica da planta. Cultivar com alta taxa de crescimento inicial. Cultivar de ciclo 
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tardio 160 a 190 dias, resistente a doença azul, maior tolerância a nematoides e 

ramulária. 

FM 910: Cultivar indicada para plantio intermediário, espaçamento de 76 a 96 

cm, população de 90.000 a 100.000 pl/há, altura ideal 110 a 130 cm. Cultivar 

altamente responsiva quando plantada em solos férteis. Evitar plantio em solos de 

baixa fertilidade ou mal corrigidos. Cultivar de ciclo médio 150 a 180 dias, resistente a 

doença azul e bacteriose, maior numero de estruturas reprodutivas, alto potencial 

produtivo, ótimo rendimento e qualidade de fibra.  

FM 966 LL: Recomendado para fechamento de plantio, safrinha e áreas 

irrigadas, espaçamento de 76 a 96 cm, população de 100.000 a 125.000 pl/há altura 

ideal 90 a 120 cm. Evitar o plantio em áreas com nematoides, exige controle rigoroso 

do pulgão ( Aphis Gossyppi ). Cultivar de ciclo precoce 140 a 170 dias, boa sanidade 

e resistente a bacteriose e tolerância a ramulária, susceptível a doença azul e 

nematoide, ótima qualidade de fibra e arquitetura moderna de porte baixo. 

 

2.3 SISTEMA DE PRODUÇÃO 

 

2.3.1 Sementes  

A semente constitui um dos insumos de menor custo no sistema de 
produção do algodoeiro, correspondendo, em média a 2,3 a 3,0 % do custo 
total da lavoura (Freire et al. 1999). 

As sementes são produzidas por produtores e empresas 
especializadas. A semente é um pacote cujo conteúdo são todos os genes 
que caracterizam a espécie e a cultivar. Se uma determinada cultivar é eleita 
pela pesquisa e pelo consenso entre produtores, é porque o seu 
comportamento é o melhor possível para as condições de clima, solo e de 
tecnologia agrícola da região, e as características de seus produtos, são as 
mais aceitas. Conseqüentemente, o patrimônio genético desta cultivar, que 
basicamente diferencia seu comportamento, tem que ser protegido. 
(Carvalho & Nakagawa, 1980). 

 
O produtor que adquire uma semente de qualidade, deve esperar que o seu 

plantio resulte na reprodução das características especificadas pela descrição da 

cultivar, com o máximo de uniformidade. 

O controle de qualidade das sementes é regulamentada pelo Governo Federal 

em legislação específica que trata do comércio e fiscalização de sementes e mudas.  

A legislação brasileira recente, permitiu a implantação, em todo o país, de 

sementes certificadas. 
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A produção de sementes envolve diferentes entidades, responsáveis pelas 

sucessivas etapas que resultam na disponibilização das sementes aos produtores. 

Carvalho & Nakagawa (1980), definem o papel das diferentes entidades 

envolvidas na produção de sementes como segue: 

 

2.3.2 Plantio  

A resposta do algodoeiro em relação à população de plantas é 
complexa e envolve aspectos eco fisiológicos.  

Vários fatores influenciam na definição do melhor espaçamento entre 
fileiras podendo-se destacar: cultivar, clima, fertilidade do solo e sistema de 
cultivo e colheita (Righi et al., 1965; Laca Buendia & Faria, 1982).  

O espaçamento adequado é aquele em que as folhas das plantas 
devem cobrir toda a superfície entre fileira na época do máximo florescimento, 
sem haver entrelaçamentos entre elas. Como regra prática, com base em 
resultados de pesquisas, sugere-se como espaçamento ideal, aquele 
correspondente a 2/3 da altura das plantas (Gridi-Papp et al., 1992). 

Alterações no espaçamento e na densidade de plantio, induzem a 
uma série de modificações no crescimento e desenvolvimento do algodoeiro. 
A altura das plantas, o diâmetro da haste principal, a altura de inserção do 
primeiro ramo frutífero, o número de ramos vegetativos e reprodutivos são 
algumas das características morfológicas do algodoeiro significativamente 
influenciadas pela população de plantas (Staut & Lamas, 1999: Jost & 
Cothren, 2000). Essas características se correlacionam negativamente com 
o aumento da população, exceto a altura de inserção do primeiro ramo 
frutífero, que é maior em condições de altas populações 

Os componentes de produção como número de capulhos por planta, 
peso de capulho e peso de 100 sementes, têm os seus valores reduzidos 
com o aumento da população de plantas (Lamas et al., 1989; Souza, 1996) 

A produção de algodão em caroço é mais influenciada pelo 
espaçamento entre fileiras e as características tecnológicas da fibra, pela 
densidade (Jones & Wells), 1997). Geralmente, tem-se verificado uma 
tendência de redução do espaçamento entre fileiras e aumento da densidade 
de plantas. Entretanto, os resultados já obtidos permitem inferir que, nem 
sempre a produtividade é maior numa condição de alta população (Lamas et 
al., 1989; Jost & Cothren, 2000).  

 
A relação entre a produção de algodão e a população de plantas depende das 

condições edafoclimáticas nas quais a cultura se desenvolve. Assim, embora a 

redução do espaçamento entre fileiras possa reduzir os custos de produção sem 

alterar significativamente a produção de fibra, a qualidade desta pode ser 

sensivelmente deteriorada. 

Para as condições do cerrado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, 

considerando-se as cultivares atualmente em uso, a população de plantas deve estar 

entre 80.000 a 120.000 plantas/ha. O espaçamento entre fileiras deve ser de 76 a 96 

cm, com 8 a 12 pl/m. 
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2.3.3 Clima  

 

O algodoeiro cultivado no Estado de São Paulo é de ciclo anual, pertencente à 

família Malvácea. A distribuição irregular das chuvas, a frequente ocorrência de 

veranicos e de temperaturas baixas são os fatores climáticos de maior risco para a 

produção do algodão no Estado. O déficit hídrico e o excesso de umidade no período 

compreendido entre 60 e 100 dias após a emergência podem induzir a queda das 

estruturas frutíferas e comprometer a produção. O algodoeiro é muito sensível à 

temperatura. Noites frias ou temperaturas diurnas baixas restringem o crescimento 

das plantas levando-as à emissão de poucos ramos frutíferos (OMETTO, 1981). Por 

isso, a semeadura é aconselhável em regiões ou épocas em que as temperaturas 

permaneçam entre 18º e 30ºC, nunca ultrapassando o limite inferior de 14ºC e superior 

a 40ºC, sendo assim o período mais recomendável, no Estado de São Paulo, é de 1º 

a 31 de outubro. Havendo escassez ou atraso de chuvas, pode-se ampliá-lo até 20 de 

novembro, principalmente na Região Oeste do Estado. A colheita deve ser realizada 

em março até meados de maio 

A temperatura tem importância também como indutora do crescimento das 

plantas, tendo sido determinada a exigência em unidades de calor para cada fase do 

crescimento do algodoeiro. Assim, é necessário um determinado acúmulo térmico, 

representado pelo somatório da diferença entre as temperaturas médias e a 

temperatura mínima basal diárias, para que o algodoeiro expresse todo seu potencial 

de crescimento a cada fase de seu desenvolvimento. Essas necessidades térmicas, 

denominadas de Unidades de Calor (UC) ou Graus Dia (GD) é característica de cada 

variedade, influenciando fortemente a época de cultivo, em função da latitude e 

altitude de cada localidade. 

Dependendo do clima e da duração do ciclo, o algodoeiro necessita de 700 a 

1.300mm de chuva para atender suas necessidades de água; 50 a 60% dessa água 

é necessária durante o período de floração (50 a 70 dias), quando a massa foliar está 

completamente desenvolvida. 
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2.3.4 Solo  

 

Entre os fatores que interferem no desenvolvimento e produtividade 
do algodoeiro, destaca-se o manejo do solo (Corrêa & Sharma, 2004). Um 
bom preparo do solo é fundamental para o estabelecimento e 
desenvolvimento da cultura, além de facilitar o cultivo e a colheita (Lagiére, 
1976; Grid-Papp et al., 1992). No entanto, o preparo do solo, mediante a 
utilização de implementos de discos (arado e grade), pode predispô-lo à 
formação de camadas compactadas, à redução da estabilidade dos 
agregados e ao aparecimento, em maior número, de microporos, 
aumentando a propensão à perda de solo (Souza, 1988). As consequências 
diretas da compactação do solo são a redução da porosidade e da infiltração 
de água, e o aumento da resistência à penetração de raízes (Kirkegaard et 
al., 1993). O aumento da resistência do solo à penetração afeta a distribuição 
e o crescimento das raízes e a absorção de nutrientes pelo algodoeiro 
(Rosolem et al., 1998).  

Na busca por sistemas de manejo que diminuam a perda de solo e 
favoreçam o aproveitamento da água, o sistema de plantio direto tem-se 
caracterizado por apresentar, principalmente na camada superficial, maior 
estabilidade estrutural, o que, aliado à manutenção dos resíduos culturais na 
superfície do solo, têm proporcionado maior proteção contra o impacto direto 
das gotas de chuva, favorecendo a infiltração e redução da perda de água 
por escoamento superficial (Roth & Vieira, 1983). Dessa forma, esse sistema 
reduz significativamente as perdas de solo por erosão, tendo como 
consequência a melhoria das condições físicas, químicas e biológicas no 
solo, que irão repercutir na sua fertilidade (Wutke, 1993) 

 
Resultados relativos aos efeitos de sistemas de manejo do solo sobre a 

produtividade do algodoeiro, relatados na literatura, têm sido inconsistentes. Yamaoka 

(1991) verificou maior produtividade do algodoeiro em plantio direto, comparado com 

o sistema convencional. Brown et al. (1995) observaram produtividades de algodão 

iguais em ambos os sistemas de manejo do solo. Pettigrew & Jones (2001) obtiveram 

menor produtividade do algodoeiro em sistema de plantio direto. No entanto, na 

maioria das vezes, a maior produtividade do algodoeiro no sistema de plantio direto 

tem sido atribuída à manutenção de um maior teor de água no solo sob esse sistema 

de manejo. Além disso, outra grande vantagem desse sistema é o controle da erosão. 

 

2.4 TRATOS CULTURAIS  

Entende-se por tratos culturais, o conjunto de práticas que permitem que uma 

lavoura expresse ao máximo sua potencialidade produtiva. Entre as práticas culturais 

empregadas na cultura do algodoeiro durante o seu ciclo produtivo destacam-se: 

direção e profundidade de semeadura, desbaste, espaçamento, densidade, arranjos, 

uso de reguladores de crescimento e desfolhantes. A semeadura do algodoeiro no 

cerrado é feita mecanicamente com semeadeira tratorizada. 
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A semeadura deverá ser efetuada em curva de nível ou, pelo menos, em 

sentido perpendicular ao escorrimento das águas. A profundidade de semeadura 

deverá fixar-se entre 3 e 5cm, conforme a textura e a capacidade de armazenamento 

de água do solo. De maneira geral, quanto maior a capacidade de retenção de água 

do solo, menor a profundidade de plantio. Solos de textura arenosa e baixa 

capacidade de armazenamento de água, requerem maior profundidade que os solos 

de textura pesada. Para os primeiros, recomenda-se o plantio a uma profundidade de 

5cm e, para os outros, a uma profundidade de 3cm. 

Na semeadura mecanizada, sugere-se de 5 a 12 plantas por metro linear, em 

função da fertilidade e da disponibilidade de água no solo. Em condições de cerrado, 

e em grandes plantios, indica-se usar semente deslintada, grafitada, tratada e calibrar 

a semeadeira, para deixar cair aproximadamente 13 sementes/m. A prática do 

desbaste, recomendada para pequenos produtores não se aplica às condições do 

cerrado. A calibração da semeadeira deverá ser feita levando-se em consideração, 

também, o teor de germinação e vigor da semente. 

 

2.4.1 Reguladores de Crescimento  

 

Existe certo antagonismo entre o crescimento (aumento da matéria 
seca) e o desenvolvimento (mudança de fase fenológica) do algodoeiro 
(Beltrão & Azevedo, 1993). Fatores do meio que promovem excessivo 
crescimento vegetativo, como, por exemplo, adequada disponibilidade de 
nutrientes e de água e condições climáticas favoráveis, implicam em efeitos 
negativos sobre a produção final. Em tais condições, o uso de regulador de 
crescimento torna-se indispensável (Kerby, 1982; Reddy et al., 1992), pois 
possibilita o controle do crescimento vegetativo, através da manipulação da 
arquitetura das plantas, sendo, atualmente, uma importante estratégia 
agronômica para o incremento da produtividade de algodão (Hodges et al., 
1991). 

Os principais efeitos dos reguladores de crescimento no algodoeiro 
são: a) redução do tamanho dos internódios, do número de nós, da altura das 
plantas, do comprimento dos ramos vegetativos e reprodutivos, do número 
de frutos danificados, do número de folhas na época da colheita; b) aumento 
da espessura e da intensidade coloração verde das folhas; c) aumento da 
retenção de frutos nas primeiras posições dos ramos produtivos, do peso de 
capulho e do peso de 100 sementes; e d) uniformização da abertura das 
maçãs (Banci, 1992; Carvalho et al., 1994; Stewart et al., 2001).  

A aplicação de reguladores de crescimento na cultura do algodoeiro 
altera o balanço entre os ramos vegetativos e reprodutivos, favorecendo os 
segundos. Em função das consequentes alterações na arquitetura das 
plantas, estas tornam-se mais compactas, permitindo o aumento da 
população e a maior eficiência da aplicação de inseticidas e da penetração 
da luz, contribuindo para a abertura mais rápida e uniforme dos frutos (Reddy 
et al., 1990). 
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2.5 PRINCIPAIS PRAGAS  

 

No Brasil, os esforços de pesquisadores e extensionistas no desenvolvimento 

e implementação do MIP-Algodão, têm promovido significativas mudanças na 

abordagem da artropodofauna algodoeira, havendo muito a se atingir no século que 

se inicia. Entretanto, informações adicionais, sobre o potencial de reguladores de 

crescimento de insetos, parasitoides, predadores, inseticidas biológicos, práticas 

culturais, controle climático e engenharia genética, são necessárias (Ramalho, 1994).  

Dentre as pragas que atacam o algodoeiro no Brasil, destacam-se: broca 

(Eutinobothrus brasiliensis), percevejo castanho (Scaptocoris castanea), lagarta rosca 

(Agrotis ipsilon), tripes (Frankliniella spp., Thrips tabaci; Hercothrips spp), pulgões 

(Aphis gossypii e Myzus persicae), moscas branca (Bemisia argentifolii), broca da 

haste (Conotrachelus denieri), curuquerê (Alabama argillacea), besouro amarelo 

(Costalimaita ferruginea), bicudo (Anthonomus grandis), lagarta-das-maçãs (Heliothis 

virescens), lagarta rosada (Pectinophora gossypiella), ácaros (Tetranychus urticae, 

Tetranychus ludeni, Polyphagotarsonemus latus), percevejos (Horcias nobilellus e 

Dysdercus spp.) e mosquito (Gargaphia torresi).  

Para controlar essas pragas, o agricultor geralmente utiliza-se das aplicações 

de inseticidas químicos de forma inadequada, ocasionando danos ao meio ambiente 

e à saúde do agricultor. No entanto, pode-se reduzir o efeito negativo desses 

inseticidas, através da utilização do Manejo Integrado de Pragas (MIP), o qual é 

constituído de várias estratégias de controle. Todavia, para o sucesso no emprego 

dessas estratégias é necessário que se façam amostragens para determinação dos 

níveis de controle das pragas e de ação dos inimigos naturais, visando otimizar a 

utilização de inseticidas. 

TRIPES: Os adultos são pequenos insetos com cerca de 1-2 mm de 

comprimento, de coloração geralmente preta e asas franjadas; as fêmeas são maiores 

e em maior número que os machos; a coloração das formas imaturas em geral é 

branca ou levemente amarelada, sendo as espécies dificilmente diferenciadas uma 

das outras. De acordo com Nakano et al. (1981), o ciclo biológico do tripes é de 14 

dias (ovo: 5 dias; ninfa: 5 dias e pupa: 4 dias). A longevidade dos adultos varia de 14 

a 21 dias; número de ovos/fêmea: 20 a 100 e número médio de ovos/fêmea/dia: 14. 

Atacam as plantas jovens, provocando o encarquilhamento e espessamento das 

folhas do ponteiro, acompanhado de enfezamento da planta. O período crítico 
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compreende desde a emergência das plântulas até os primeiros 20 dias após a 

germinação e o controle deve ser realizado quando forem detectados 70% de plantas 

com sintomas de ataque do tripes no ponteiro. 

PULGÕES: Os adultos e as ninfas são pequenos insetos providos ou não de 

asas, com cerca de 1-3 mm de comprimento, formato de pera e coloração variável do 

amarelo claro ao verde-escuro. O período ninfal varia entre 5 a 6 dias, durante o qual 

são verificados quatro ínstares. Os períodos reprodutivo e pós-reprodutivo variam, 

respectivamente, de 15 a 6 23 dias e 3 a 4 dias (Khalifa & Sharaf El-Din, 1964; Passlow 

& Roubicek, 1967; Vendramin & Nakano, 1981). A reprodução ocorre por 

partenogênese telítoca (Bergamin, 1954; Campos, 1960; Vendramin & Nakano, 1981), 

em que cada fêmea dar origem de 2 a 4 ninfas/dia, com uma média de 46 a 48 

ninfas/fêmea (Hassanein et al., 1971; Vendramin & Nakano, 1981). 

O período crítico compreende desde a emergência das plântulas até o 

aparecimento dos primeiros capulhos. O controle dessa praga deve ser realizado, ao 

se detectar, a presença de colônia de pulgões (³5 insetos) no ponteiro, em pelo menos 

70% das plantas amostradas. 

MOSCAS BRANCA: Os adultos são insetos com cerca de 1,5 mm de 

comprimento, de olhos vermelhos e antenas longas em relação ao tamanho da cabeça 

com dois pares de asas membranosas brancas; os ovos de formato elíptico medem 

cerca de 0,2 mm de comprimento e são de coloração branca, tornando-se marrom 

quando próximos a eclosão; as ninfas de primeiro ínstar locomovem-se 

vagarosamente, enquanto as de segundo e terceiro ínstares são imóveis como as 

pupas e podem ser erroneamente confundidas com algumas espécies de cochonilhas. 

 A duração média do ciclo biológico da Bemisia tabaci à 25oC é de 28 dias 

(Albergaria & Cividanes, 2002). A longevidade de machos e fêmeas é de dois e oito 

dias, respectivamente. Número de gerações por ano: 11 a 15; capacidade reprodutiva: 

100 a 300 ovos/ciclo (Brow & Bird, 1992). 

ÁCARO RAJADO: São artrópodes minúsculos cujas formas ativas de 

desenvolvimento são de coloração esverdeada, apresentando duas manchas mais 

escuras no dorso, uma de cada lado; as fêmeas medem cerca de 0,5 mm de 

comprimento e possuem corpo ovalado; os machos são menores e têm as pernas 

mais longas em relação ao corpo que as fêmeas; formam colônias que recobrem com 

grande quantidade de teias, nas quais são colocados os ovos, que são esféricos e 

esbranquiçados. O ciclo biológico do ácaro rajado à 24 a 26oC, 52 a 62% U.R. e 
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fotofase de 14 horas, em três cultivares de algodão apresenta duração média variando 

de 10 a 11 dias (ovo: 5 dias; larva: 1 dia; larva quiescente: 1 dia; protoninfa: 1 dia; 

protoninfa quiescente: 1 dia; deutoninfa: 1 dia; deutoninfa quiescente: 1 dia); período 

de pré- oviposição: 1 dia; oviposição: 16 dias; número de ovos/fêmea/dia: 5; número 

de ovos/fêmea: 80; longevidade: 5 dias; razão sexual: 2:1 (Silva & Parra,1983) Os 

danos caracterizam-se inicialmente pelo aparecimento de pequenas manchas 

avermelhadas entre as nervuras, as quais coalescem tomando toda a folha que, 

posteriormente, cai. O período crítico compreende desde o aparecimento dos botões 

florais até o primeiro capulho; níveis populacionais a partir de 40% (NC) de plantas 

com colônia, determinam o início do controle. 

LAGARTA-DAS-MAÇÃS: Os adultos são mariposas que apresentam 

coloração verde-pálida com três listras castanhas e oblíquas na asa anterior; os ovos 

são de cor branco-brilhante, semi-esféricos e estriados longitudinalmente; as larvas 

são esverdeadas e algumas vezes avermelhadas, com listras longitudinais e 

pontuações no dorso, apresentando cerca de 25 a 30 mm de comprimento. A duração 

média do ciclo biológico da lagarta-das-maçãs alimentada com dieta artificial à 24oC 

é de 33 dias (ovo: 3 dias; lagarta: 15 dias; pré-pupal: 4 dias; pupal: 11 dias). Período 

de pré-oviposição: 4 dias; longevidade do adulto: 10 dias (Moreti & Parra, 1983); 

produção de ovos/fêmea: 600 (Zucchi et al., 1993). Os primeiros danos são 

observados nas folhas do ponteiro, caracterizados por perfurações irregulares na 

superfície foliar, tanto na parte interna como nos bordos do limbo; perfurações 

circulares são verificadas nos botões e maçãs com penetração total ou parcial das 

lagartas; são observados, paralelamente ao ataque, excrementos (fezes) em grande 

quantidade entre as brácteas e na superfície dos órgãos atacados. Sua ocorrência é 

favorecida com o aparecimento da lua nova e precipitações pluviais regulares. O 

período crítico compreende desde o surgimento dos botões florais até o aparecimento 

do primeiro capulho; 13% de plantas com lagartas determinam o início do controle. 

LAGARTA ROSADA: Os adultos são mariposas com 18 a 20 mm de 

envergadura e apresentam as asas anteriores de coloração pardacenta com manchas 

escuras, formando desenhos variados; as asas posteriores são cinza-clara brilhantes 

com franjas nas bordas; o ovo é branco-esverdeado e as larvas branco-leitoso, 

quando pequenas, e rosadas com o crescimento, chegando a atingirem 12 mm de 

comprimento. A duração média do ciclo biológico da lagarta rosada varia de 21 a 45 

dias (Ahamad, 1976; Zucchi et al., 1993); períodos de incubação (USDA, 1965; 
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Ahamad, 1976; Zucchi et al., 1993), larval e pupal (Noble, 1969; Ahamad, 1976, Zucchi 

et al., 1993) variam, respectivamente, de 3 a 12, 10 a 30 e 6 a 20 dias. A longevidade 

(Zucchi et al., 1993) varia de 7 a 15 dias; período de pré-oviposição de 3 a 4 dias 

(USDA, 1965); número médio de ovos/fêmea/dia varia de 13 a 49; produção média de 

200 ovos por fêmea. Podem ocorrer 4 a 6 gerações/ciclo do algodoeiro (Ahmad, 1976; 

Zucchi, 1993). 

O período crítico compreende desde o surgimento da primeira maçã firme até 

o aparecimento do primeiro capulho; o controle deve ser iniciado quando se registrar 

11% de maçãs com sinal de ataque. 

PERCEVEJO RAJADO: Pequenos percevejos com asas de coloração 

avermelhada, com manchas brancas ou amarelas; a porção anterior da cabeça e do 

ventre apresenta-se amarela e o dorso com desenho em forma de “V”. Estudos 

realizados por Sauer (1942) à 25oC, demonstraram que a duração média do ciclo 

biológico do percevejo é de 28 dias (ovo: 12 dias e ninfa: 16 dias, durante o qual são 

verificados 5 ínstares); longevidade varia de 16 a 30 dias; período de oviposição de 

19 dias; número médio de ovos/fêmea/dia é 4 e a produção média de ovos/fêmea é 

71. Os danos são caracterizados pela abscisão das estruturas reprodutivas, 

apresentando as maçãs deformadas, as quais são denominadas “bico de papagaio”. 

O período crítico se inicia no florescimento e vai até o período de frutificação; o nível 

de controle é de 20% de plantas atacadas. 

BICUDO: Os adultos são pequenos besouros com cerca de 4 a 9 mm de 

comprimento e 7 mm de envergadura, caracterizados por apresentarem coloração 

acinzentada ou castanha, com aparelho bucal mastigador em forma de tromba.  

A fêmea de A. grandis deposita a maioria dos seus ovos dentro dos botões 

florais de tamanho médio (com diâmetro > 3 mm e < 6 mm), desde o aparecimento 

dos primeiros botões florais na planta até o final do ciclo da cultura (Ramalho & Jesus, 

1988). Os botões florais são as estruturas preferidas para alimentação e oviposição 

pelo bicudo; embora no final do ciclo da cultura, as fêmeas depositam os ovos tanto 

em botões florais como em maçãs jovens. A fêmea de A. grandis deposita o ovo dentro 

do botão floral, entre as anteras imaturas ou da maçã, na parede carpelar, sendo um 

ovo por botão floral, exceto quando a densidade populacional da praga é alta. O 

orifício de oviposição é fechado por uma mistura de substância micótica e resíduos 

provenientes do botão floral; em 13 seguida, a planta reage fisiologicamente, 

produzindo uma protuberância ou calo, conhecido por orifício de oviposição que 
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cicatriza de imediato, fechando-o. Ela põe 10 a 12 ovos por dia, produzindo cerca de 

150 ovos durante a sua vida.  

Dois a três dias após a oviposição, a larva eclode e começa a se alimentar das 

anteras e de outros tecidos. A duração dos primeiro, segundo e terceiro ínstares nos 

botões florais é de um, dois e três a quatro dias, respectivamente (Alvarez, 1990). À 

medida que a larva se alimenta e cresce, ela constrói um local (cela pupal) para se 

empupar, dentro do botão floral. Isto ocorre até que o alimento se torne escasso ou 

os tecidos vegetais se tenham tornados inadequados, como alimento para a larva; a 

partir daí, o interior do botão floral tem sido, em geral, quase inteiramente consumido, 

e então, a mistura de excrementos fecais produzidos e os resíduos provenientes do 

botão floral são espalhados nas paredes da cavidade, sob a forma de uma camada 

fina e compacta. Esta camada fina é compactada através de um trabalho intenso de 

giro, executado pela larva quando se aproxima o final do seu último ínstar, isto é, 

terceiro ínstar. Nesta cela, a pupa permanece pelo período de quatro a cinco dias e 

se transforma em adulto e, com dois a três dias de idade, escapa ou emerge do botão 

floral, através de um orifício de diâmetro igual ao seu corpo, feito com suas 

mandíbulas. No Brasil, os adultos são ativos das 6:00 às 18:00, sendo o período de 

maior atividade das 9:00 às 12:00 horas. Vinte e quatro horas após os botões florais 

serem danificados por orifícios de oviposição e/ou alimentação, apresentam-se com 

as brácteas abertas e amareladas.  

Para as cultivares brasileiras, os botões florais danificados pelo bicudo podem 

permanecer fixados a planta por um período de cinco a nove dias, quando então, caem 

no solo. O sintoma do dano causado por orifício de oviposição em botão floral de idade 

avançada é o surgimento da “flor sorvete”, isto é, as pétalas e cépalas não se abrem, 

ficando as extremidades terminais entrelaçadas e abalãozada, formando uma 

estrutura semelhante a uma bola de sorvete. As maçãs pequenas quando danificadas 

por orifício de oviposição caem no solo; enquanto que as firmes, mesmo danificadas 

permanecem na planta. Dependendo do número de lóculos danificados, as maçãs 

poderão abrir um ou mais lóculos ou mesmo nenhum. A redução na produtividade de 

algodão herbáceo em rama na Paraíba e Pernambuco causado pelo bicudo varia de 

54 a 87%. Elevadas umidade do solo e temperatura ambiente em torno de 27oC, 

favorecem a multiplicação do bicudo. 

O período crítico compreende desde o aparecimento dos primeiros botões 

florais até o surgimento dos primeiros capulhos; o nível de controle estabelecido para 
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o bicudo do algodoeiro é de 10% de botões amostrados com orifícios de oviposição 

e/ou alimentação (Ramalho et al., 1990). 

 

2.6 ASPECTOS ECONÔMICOS  

 

A fibra de algodão é a principal matéria-prima da indústria têxtil brasileira e 

mundial. Todavia, o produto do algodoeiro também pode ser empregado de diversas 

formas, além da fabricação de produtos têxteis.  

O caroço, cujo mercado cresceu expressivamente na última década, representa 

importante fonte energética podendo ser utilizado de forma in natura para alimentação 

animal ou esmagado, permitindo a elaboração de subprodutos importantes tais como 

a torta para ração animal e o óleo utilizado pela indústria de gênero alimentício, de 

combustíveis, entre outras. Por outro lado, é imprescindível destacar que a 

importância do algodão não se resume unicamente nas suas diversas formas de 

utilização, mas também na geração de divisas.  

O Brasil exportou, de agosto de 2013 a junho de 2014, ou seja, quase totalidade 

do período da safra 2013/14, cerca de 141 mil toneladas da pluma, gerando um 

volume de receita para o país da ordem de US$ 275 milhões. 

O desempenho do mercado mundial do algodão na safra 2013/14 ocorre 

aquém do esperado pelos agentes de mercado. O arrefecimento da demanda chinesa 

por algodão, o rápido aumento dos estoques mundiais, além da confirmação de boa 

safra e incremento da área cultivada nos EUA e Brasil, motivam a intensa queda das 

cotações internacionais da pluma a partir de junho de 2014. Segundo o Comitê 

Consultivo Internacional do Algodão (ICAC), a produção mundial de algodão na safra 

2013/14 foi de 26,1 milhões de toneladas, o consumo atingiu o montante de 23,3 

milhões de toneladas e o estoque de passagem, um volume de 20,6 milhões de 

toneladas. Diante desses números, em que a produção excede o consumo em 11% e 

o estoque mundial é suficiente para atender aproximadamente 10 meses de uso 

mundial da pluma, é simples fundamentar o movimento de queda observado nas 

cotações internacionais da pluma de algodão. 
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2.6.1 Produção Nacional de Algodão 

 

Segundo o 11º levantamento de safra executado pela Conab, o Brasil majorou 

em 25,4% na safra 2013/14 a área destinada ao plantio de algodão, em comparação 

à safra anterior. Com 1.121,6 milhões de hectares cultivados, o país deverá produzir 

1.704,5 milhões de toneladas de pluma na safra de 2014, incremento de 30,1% em 

comparação com a safra antecedente. Segundo as expectativas da Companhia 

Nacional de Abastecimento, a oferta nacional de algodão em 2014 deverá crescer 

13,4% e alcançará, dessa maneira, aproximadamente dois milhões de toneladas. Para 

encontrar esse número de oferta deve-se somar à produção o estoque inicial de 305 

mil toneladas e 30 mil toneladas internalizadas via importação. 

De acordo com a Tabela 1, a demanda doméstica também se mostrou ativa e 

coaduna com o cenário de recuperação dos números do quadro de oferta próximos à 

média histórica e, dessa maneira, deverá crescer 2,47%, saindo de 1.493,1 mil 

toneladas em 2013 para 1.530,0 mil toneladas em 2014. Todavia, é imperioso 

destacar que o aumento da quantidade demandada de algodão em 2014 se mostra 

bastante inferior ao acréscimo da disponibilidade do produto. Nesse sentido, apesar 

da expectativa de aumento de 15,2% das exportações em 2014 o Brasil ainda 

acumulará um estoque de passagem de 502,3 mil toneladas, suficiente para atender 

a procura por algodão brasileiro por aproximadamente quatro meses. 

 

Tabela 1 – Suprimento de algodão em pluma – Brasil – 2010 a 2015 (Em mil t) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: (1) Preliminar; (2) Estimativa 
Fonte: Conab/ Secex/SRF-MF/Sindtextil-ABIT/ANEA/Cooperativas/ICAC 
Nota: 1. Elaborado pela Conab 
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Gráfico 1 – Algodão – agosto/2011 a agosto/2013 – evolução dos preços internos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Conab/Cepea 
Nota: Elaborado pela Conab  
 
 
2.6.2 Custo de Produção  
 
 

Tendo como objetivo traçar um panorama do mercado do algodão para a 

próxima safra é imperioso avaliar a variação dos custos despendidos na lavoura ao 

longo da safra anterior e as expectativas para a próxima temporada e, assim, balizar 

o produtor brasileiro. Compete lembrar que os custos de produção, bem como as 

projeções de rentabilidade, formam, unidos, os principais alvos de ponderação do 

produtor no período de tomada de decisão.  

Devido ao acréscimo de aplicações de agrotóxicos necessários ao controle das 

novas pragas que surgiram no país na safra 2012/13, os custos variáveis de produção 

ascenderam muito na safra 2013/14 nas cidades selecionadas e, nesse panorama, 

atingiram um valor médio de R$ 6.264,89 por hectare, acréscimo de 32,4% 1 (ver 

Tabela 2). Desse modo, é esperado que esse novo patamar de gastos na utilização 

de defensivos e um custo total mais elevado se mantenham na safra 2014/15. Dessa 

feita foi utilizado o novo patamar de custos de produção nas projeções usadas neste 

trabalho. Contudo, é importante advertir que os novos cálculos incluem a cidade de 

Campo Verde na realização das novas projeções. 
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Tabela 2 – Custo variável por hectare safra 2013/14 e estimativa para safra 2014/15 

 
Fonte: Conab 
Nota: Não foi realizado pela Conab levantamento de custos de algodão em Campo Verde em 2013 
 
 
2.6.3 Estimativa do suprimento para o ano safra 2013/14 e 2014/15 
 
 

Diante da recuperação dos valores de comercialização na temporada 2012/13, 

a área plantada com algodão aumentou na safra 2013/14, de modo que o cultivo 

recuperou parte da área cedida para o plantio de milho e soja, que tinham preços mais 

remuneradores. Em que pese um cenário de preços e custos mais favoráveis à cultura 

da soja, o cenário atual é de incerteza para as três culturas destacadas. Tanto os 

mercados do algodão quanto do milho e soja têm observado seus estoques mundiais 

crescerem rapidamente nos últimos três anos, ao passo que o consumo e exportações 

não são suficientes para evitar que se acumulem os excedentes.  

Todavia, projeções de crescimento econômico para 2015 (elaboradas pelo 

Fundo Monetário Internacional) preveem a recuperação da Economia mundial, 

sobretudo nos países emergentes (ver Tabela 3). É importante destacar que o FMI 

mantém as projeções de redução do ritmo de crescimento chinês para 2015. Dessa 

forma, torna-se necessário lembrar que aquele país é o maior consumidor mundial 

das commodities aqui analisadas e uma possível diminuição do ritmo de crescimento 

da economia chinesa é tida como variável de impacto negativo sobre os preços. 

Assim, essa influência contrária sobre as cotações é abalizada por uma possível 

redução da demanda por esses produtos. 
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Tabela 3 – Taxa de crescimento econômico previsto  

 
Fonte: FMI 
 
 
3. MATERIAL E MÉTODOS  
 
 

O monitoramento em algodão (Gossypium hirsutum L), foi realizado na unidade 

Cachoeira, uma das fazendas da Vanguarda Agro, onde foi realizado em Maio de 

2016 a Julho de 2016 no município de Campo Novo do Parecis um município brasileiro 

localizado na Região Centro-Oeste do país, no estado de Mato Grosso. Localiza-se a 

uma latitude 13º40'31" sul e a uma longitude 57º53'31" oeste, estando a uma altitude 

de 572 metros.  

 Onde foi realizado o monitoramento das seguintes variedades encontradas na 

fazenda; FM 975 WS BAG nos talhão 4,5 e 6; FM 951 LL BAG para os refúgios nos 

talhão 2,3,4,5,6 e 8; TMG 43 WS nos talhão 6 e 8; TMG 42 TA nos talhão 2,3. Onde 

totalizou uma área plantada de 1.129,10 hectares.  

O monitoramento era feito da seguinte forma, saiamos em dois todos os dias 

da semana a partir das 7:30 e retornávamos as 11:00 da manhã, onde no período da 

tarde era iniciado as 12:30 ás 17:00 horas, chegávamos nos talhões, era observado a 

presença e quantidade de mosca branca ( Bemisia Tabaci ), pulgões ( Aphis Gossyppi 

), espécies de lagartas como a Helicoverpa Sp. e Spodoptera Frugiperda, ácaros, ( 

Tetranychus urticae ), bicudo ( Anthonomus grandis ), ovos desses propriamente ditos, 

era feito um rodizio dos talhões onde começava no 2 e terminava no 8, com o que era 

observado anotávamos em um tablet, onde com isso posteriormente era sincronizado 

no escritório da sede da fazenda e após isso era levantado um índice de ocorrência 

dessas pragas e feito o sistema de aplicação para determinadas pragas e áreas 

afetadas. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Na tabela 4, estão apresentados os resultados de produtividades em função 

das atividades exercidas pela equipe da empresa, onde foi feita a estimativa de 

produção de todas as variedades cultivadas na empresa onde teve o índice de 

podridão, % de capulho aberto, maçã matura e imatura dos 6 talhões de algodão 

(Gossypium hirsutum L). 
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Tabela 4 – Estimativa de produção de algodão, onde ocorreu a realização do estágio   

 
Fonte: (VILELA  E DELAZARI, 2016)
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5. CONCLUSÃO 

  

Através do monitoramento do algodão (Gossypium hirsutum L), podemos ter 

uma ênfase mais precisa do que estamos enfrentando na nossa lavoura, com isso 

podemos ter uma economia de produtos aplicados, tempo gasto com aplicações e ter 

uma produtividade melhor, onde que no final fazendo um bom trabalho possamos nos 

sentir satisfeitos. 
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APËNDICE A:  

 

Figura 1: Fazenda V- Agro – Unidade Cachoeira, Campo Novo do Parecis – MT. 

 

APËNDICE B: 

 

Figura 2: Algodão com 90 dias.  
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APËNDICE C:  

 

Figura 3: Algodão com 120 dias.  
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APËNDICE D:  

 

Figura 4: Estimativa de maçãs podres. 

Fonte: Cauê Delazari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

40 

APÊNDICE E:  

 

Figura 5: Massa de ovos de Spodoptera Frugiperda.  

Fonte: Cauê Delazari 
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APÊNDICE F:  

 

Figura 6: Colônia de pulgão.  

Fonte: Cauê Delazari  
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APÊNDICE G:  

 

Figura 7: Programa usado para quantificar espécies. 

Fonte: Cauê Delazari 
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APÊNDICE H:  

 

Figura 8: Pé de algodão com aproximadamente 24 maçãs. 

Fonte: Cauê Delazari   


