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RESUMO 

Resposta do algodoeiro adensado ao nitrogênio no cultivo em sucessão 
 

A produção de algodão (Gossypium hirsutum L.) em sistema adensado iniciou 
no Brasil na safra 2008/09 com objetivo de aumentar a lucratividade da propriedade, 
por meio da intensificação de uso do solo e redução de custos. Este sistema é, 
substancialmente, alterado em relação ao convencional, pelo aumento da população 
de plantas, semeadura tardia (segunda safra) e em relação a dose do nitrogênio. O 
objetivo desta pesquisa consiste em conhecer o comportamento do algodoeiro 
adensado ao fornecimento de nitrogênio, em razão da cultura antecessora. O 
algodoeiro foi semeado em quatro tipos de sucessão: (i) sobre soja (Glycine max L.) 
sucedida de milheto (Pennisetum glaucum L.); (ii) sobre resíduo da soja; (iii) sobre 
resíduo do milheto; e (iv) em pousio, na ausência de cultura antecessora e controle 
de plantas daninhas. Em cada situação o algodoeiro foi conduzido sem nitrogênio e 
nas doses de 50 kg ha-1; 100 kg ha-1; e 200 kg ha-1 de N. A dose de nitrogênio para 
a máxima produtividade do algodoeiro adensado variou com a presença do resíduo, 
88 kg ha-1 na sucessão milheto com soja, 127 kg ha-1 na sucessão a soja e na 
sucessão ao milheto ou ao pousio a produtividade foi inferior, com resposta linear 
até a dose 200 kg ha-1. O crescimento vegetativo foi maior com a aplicação do 
nitrogênio, mas a produtividade teve resposta quadrática ao fornecimento do 
nutriente. A produtividade foi maior quando cultivado sobre palha de milheto com 
soja (maior quantidade e relação C/N de 26), mesmo em menor doses de N do que 
nas outras palhas. A presença de palha, independentemente da relação C/N, 
contribui para o ganho em qualidade da fibra. 
 
Palavras-chave: Gossypium hirsutum L.; Adensado; Dose de nitrogênio; Plantio 

direto e natureza do resíduo 
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ABSTRACT 

Narrow row cotton response to nitrogen rate in crop rotation 
 

In Brazil, the narrow row cotton (Gossypium hirsutum L.) system started in the 
2008/09 crop season aiming to increase farms profit, by intensive land use and lower 
productions costs. This system is substantially altered from the conventional (wide 
row), due high plant population, late sowing (second crop) and nitrogen 
management. With a target to know the nitrogen response of narrow row cotton in 
succession, the cotton was sowed in four situations: (i) after a succession of millet 
(Pennisetum glaucum L.) and soybeans (Glycine max L); (ii) after soybeans; (iii) after 
millet; and (iv) without previous culture and with weeds control. In each situation the 
cotton was farmed without nitrogen application and with rates of 50 kg ha-1; 100 kg 
ha-1; and 200 kg ha-1 of nitrogen. The nitrogen rate of maximum productivity was 
dependent on the preceding crop, 88 kg ha-1 after succession of millet and soybeans, 
127 kg ha-1 after soybeans and in succession of millet or without previous culture the 
productivity was lower, with linear response until 200 kg ha-1. The vegetative growth 
was higher with nitrogen application, but the productivity had quadratic response to 
nitrogen fertilization. The higher productivity was on cotton sowed upon the millet with 
soybeans straw (more quantity of straw and relation C/N 26), even with less nitrogen 
than in the other straws. On the presence of straw, independent of C/N relation, the 
fiber quality was better. 
 
Keywords: Gossypium hirsutum L.; Narrow row; Nitrogen rate; No tillage system and 

C/N of straw 
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1 INTRODUÇÃO 

Os cotonicultores brasileiros iniciaram o cultivo do algodão adensado na safra 

2008/09, com o objetivo de reduzir os gastos da lavoura frente aos baixos preços da 

fibra (ALVES et al., 2010). No Estado do Mato Grosso foram plantados 5 mil 

hectares na safra 2008/09; 50 mil na safra 2009/10 e 123 mil na temporada 2010/11 

(IMAmt, 2011). 

O cultivo adensado do algodoeiro (Gossypium hirsutum L.) consiste em 

semear com espaçamentos entre fileiras de 0,39 a 0,76 m (WILLIFORD et al., 1986; 

WEIR, 1996), ou seja, inferior ao 0,90 m como é utilizado no sistema convencional. 

Desta forma, aumenta-se a população de plantas que permite, por exemplo, 

contornar o baixo potencial produtivo dos solos arenosos, erodidos e sódicos (WEIR, 

1996).  

Embora o cultivo adensado do algodoeiro seja recente no Brasil, o mesmo é 

utilizado e estudado há varias décadas nos Estados Unidos e na Austrália com a 

finalidade de contornar as limitações do ambiente, sem desconsiderar o aspecto 

econômico da produção. No Brasil este sistema tem como objetivo o cultivo do 

algodoeiro em segunda safra ou “safrinha”, devido à possibilidade de produzir com 

menor ciclo da planta. 

O menor período de água e temperatura favoráveis para o desenvolvimento 

do algodoeiro adensado semeado tardiamente (segunda safra), prejudica a 

produção individual, cuja produtividade é mantida graças ao aumento da população 

de plantas.  

No sistema adensado na região do cerrado brasileiro o algodoeiro é, em 

geral, semeado após o cultivo da soja (Glycine max L.). A semeadura desta cultura é 

realizada no início da estação chuvosa, após a primeira quinzena de setembro, no 

final do “vazio sanitário”; e a colheita é feita até o final de fevereiro. 

Nesta sucessão o algodoeiro pode se beneficiar dos nutrientes presentes no 

resíduo da soja, em particular do nitrogênio proveniente da fixação biológica que 

permanece no solo e, também, na biomassa vegetal. Esse nutriente pode ser 

aproveitado pelo algodoeiro cultivado em sucessão à soja. 

Na região do cerrado é empregado, também, o uso de outras culturas como o 

milho (Zea mays L.), o sorgo (Sorghum bicolor L.) e o milheto (Pennisetum glaucum 

L.). O milheto é amplamente cultivado em áreas de algodão para a formação de 
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resíduo, visando à cobertura do solo. Na mineralização do resíduo pode faltar 

nitrogênio, em razão da imobilização pelos micro-organismos. 

O nitrogênio é o nutriente extraído em maior quantidade pelo algodoeiro, com 

influência no crescimento, duração do ciclo, produtividade e qualidade da fibra 

(CARVALHO et al., 2007). O manejo do nitrogênio no algodoeiro é muito complexo, 

pois o uso incorreto leva a uma vegetação excessiva, com prejuízo à produção de 

frutos, além do atraso da maturação (KOLI et al., 1976; McFARLAND et al., 1999; 

BELL et al., 2003). Nesta condição aumentam-se os gastos com defensivos, 

apodrece e aborta frutos do terço inferior da planta, devido às alterações fisiológicas 

e microclimáticas. Assim, apesar da resposta do algodoeiro ao nitrogênio (MAROIS 

et al., 2004), a cultura é muito sensível ao uso incorreto deste nutriente. 

No cultivo convencional o ciclo do algodoeiro pode durar mais que 200 dias, 

enquanto no adensado, por volta de 150 dias. As plantas devem ser menores no 

cultivo adensado, para reduzir a podridão e o aborto de frutos do terço inferior e 

facilitar a colheita com máquinas do tipo “cotton stripper”.  

No sistema adensado é fundamental o equilíbrio na partição dos assimilados 

entre os órgãos vegetativos e reprodutivos, em favor da formação dos primeiros 

frutos. Portanto, no cultivo adensado, a dose de nitrogênio precisa ser ajustada para 

que não haja um desenvolvimento vegetativo excessivo, combinado com a redução 

do ciclo. Assim, a contribuição de nitrogênio pelas culturas antecessoras deve ser 

considerada na estimativa da dose deste nutriente (WRIGHT et al., 2008). 

O cultivo adensado do algodoeiro está em ascensão na região do cerrado, 

como opção de cultivo de segunda safra em sucessão a soja. Pouco se sabe sobre 

a necessidade de nitrogênio nesse sistema de produção, em relação ao 

crescimento, produtividade e a qualidade de fibra. 
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2 HIPÓTESE 

O crescimento, a produtividade e a qualidade da fibra do algodoeiro adensado 

variam com a dose de nitrogênio, que por sua vez depende da cultura antecessora. 

3 OBJETIVO GERAL 

Conhecer o comportamento do algodoeiro adensado ao fornecimento de 

nitrogênio, em razão da cultura antecessora. 

3.1 Objetivos específicos 

 Determinar a produção de massa seca, teor de nitrogênio e de carbono 

dos resíduos vegetais; 

 Avaliar o crescimento e o estado nutricional do algodoeiro; 

 Estimar o momento do corte fisiológico do algodoeiro; 

 Determinar a produtividade do algodoeiro adensado de segunda safra; 

 Determinar a qualidade da fibra. 
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

4.1 Importância da cobertura vegetal 

A cobertura vegetal proporciona vantagem para o sistema de produção 

agrícola, pela melhoria dos atributos físicos, químicos e biológicos do solo. A menor 

evaporação de água do solo coberto com resíduo vegetal é fundamental à 

semeadura tardia, devido à menor disponibilidade hídrica. A desvantagem relatada 

da cobertura vegetal do solo ocorre quando há imobilização de nitrogênio pelos 

microrganismos, comum quando o resíduo possui uma relação entre carbono (C) e 

nitrogênio (N) superior a 26. 

Os resíduos vegetais favorecem a atividade biológica, com influência na 

dinâmica dos nutrientes pela reciclagem. O acúmulo de resíduos na superfície do 

solo aumenta o teor de matéria orgânica nos primeiros 5 cm. 

O efeito positivo da cobertura do solo aparece com o tempo de permanência 

dos resíduos, o qual depende do tipo de material vegetal, do tamanho das 

partículas, quantidade, composição química e da relação C/N (FIORIN, 1999). Para 

o autor as plantas de cobertura, principalmente as gramíneas, quando integrada na 

rotação de cultura apresentam potencial para produção de fitomassa, com relação 

C/N suficiente para garantir a persistência da cobertura do solo. 

No cultivo de milho, com resíduos de ervilhaca e de aveia preta, foi 

constatado que apenas os resíduos de ervilhaca (C/N 13,5) não diferiu em 

produtividade do tratamento sem cobertura e com adubação nitrogenada; e, que o 

resíduo da aveia preta com maior relação C/N contribuiu para a persistência sobre o 

solo (HEINRICHS et al., 2001). 

Os resíduos também contribuem para reduzir a erosão eólica e hídrica dos 

solos, para o qual depende da porcentagem de cobertura que impede a 

desagregação do solo (SLONEKER & MOLDENHAUER, 1977). A manutenção dos 

resíduos vegetais em plantio direto na rotação (milho/trigo/milho, soja/trigo/milho e 

soja/trigo/soja) contribuiu para o incremento do teor de carbono e a agregação do 

solo (CASTRO FILHO et al., 1998). 
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Em estudo comparativo de sistemas de preparo de solo e semeadura direta 

com e sem cobertura vegetal do solo foi constatada menor evaporação de água em 

semeadura direta e adequada cobertura vegetal (STONE & MOREIRA, 2000). 

No caso do algodoeiro a presença de cobertura vegetal também pode reduzir 

a incidência de doenças, como demonstrado em um estudo sobre a intensidade da 

ramulose (Colletotrichum gossypii South), no qual Salvatierra et al. (2009) 

constataram menor incidência no sistema de produção em plantio direto. 

Portanto, a manutenção de cobertura vegetal sobre o solo agrega vantagens 

químicas, físicas e biológicas aos sistemas de produção, fundamental para o sistema 

de produção agrícola. 

4.2 Milheto como planta de cobertura 

O milheto (Pennisetum glaucum) é amplamente cultivado no cerrado brasileiro 

com o objetivo de produzir fitomassa para sistemas conservacionistas em pouco 

tempo. Esta planta apresenta expressivo potencial de produção de matéria seca, 

contribui para o acúmulo e reciclagem de nutrientes. 

O milheto é uma espécie de clima tropical, de ciclo anual que perfilha e chega 

produzir até 20.000 kg ha-1 de matéria seca (KICHEL & MIRANDA, 2000). Ainda, 

conforme estes autores, o milheto adapta-se bem a vários tipos de solos, com boa 

tolerância em solos de baixa fertilidade e sob déficit hídrico. 

Em solo de cerrado em que foram utilizadas diferentes plantas de cobertura 

(milheto, braquiária, sorgo forrageiro, guandu, crotalária e aveia-preta) observou 

maior produção de matéria seca, acúmulo e liberação de nitrogênio onde cultivou 

milheto e crotalária (TORRES et al., 2005). Estes autores ainda citam que a maior 

taxa de liberação de nitrogênio, independente das plantas, aconteceu 42 dias após a 

dessecação. 

Em um estudo sobre a produção de palha pelo milheto, crotalária e mistura 

destas culturas para a semeadura do milho, Cazetta et al. (2005) observaram maior 

produtividade do milho na presença de palha tanto de milheto quanto de crotalária, e 

que o milho respondeu a adubação nitrogenada quando cultivado sobre o resíduo do 

milheto. 

A produtividade do algodoeiro semeado sobre diferentes combinações de 

palhas de adubo verde e de soja foi estudada em solo do cerrado brasileiro. A 
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produtividade foi superior quando a semeadura foi feita sobre resíduos de soja com 

milheto. O milheto proporcionou maior cobertura do solo e controle de plantas 

daninhas (CORRÊA E SHARMA, 2004). 

4.3 Contribuição da soja para o cultivo de segunda safra 

A intensificação do sistema de produção é uma realidade da agricultura 

brasileira, principalmente com o cultivo de segunda safra ou safrinha. Os cultivares 

de soja de ciclo precoce e super precoce e a adaptação de híbridos de milho às 

diferentes regiões propiciaram ganhos de produtividade, tanto da oleaginosa quanto 

do cereal cultivado na segunda safra. 

A cultura da soja ocupou na safra 2009/10 pouco mais de 10,5 milhões de 

hectares na região Centro-Oeste e, aproximadamente, 3,2 milhões de hectares 

foram cultivados com milho safrinha, ou seja, 30% da área de soja (CONAB, 2010). 

Assim, ainda existem muitas áreas para intensificação do sistema, inclusive para o 

cultivo do algodão adensado. 

A fixação biológica de nitrogênio (FBN), por meio de associações simbióticas 

de culturas leguminosas e bactérias fornece nitrogênio ao sistema (SICZEK & 

LIPIEC, 2011). Este processo supre 70 a 85% da demanda da soja por N, uma 

quantidade entre 70 a 250 kg ha-1 de N (ALVES et al., 2003).  

A cultura da soja adiciona ao solo resíduo de baixa relação C/N, que em 30 

dias incorpora ao solo de 30 a 40 kg ha-1 de N (ALTMANN, 2009). Para o algodoeiro 

cultivado na Flórida-EUA recomenda-se reduzir em 30 kg ha-1 de N no cultivo após a 

rotação com leguminosa como, por exemplo, a soja (WRIGHT et al., 2008). 

Portanto, a intensificação do sistema produtivo pode alterar o manejo do N 

das culturas em sucessão. Deve-se considerar o N proveniente da fixação biológica 

na soja, para o ajuste da dose de N a ser aplicado no algodoeiro em segunda safra. 

No Brasil há poucas pesquisas sobre a dose de nitrogênio no algodoeiro adensado, 

em sucessão a soja. 

4.4 Resposta do algodoeiro ao nitrogênio no cultivo em sucessão 

O algodoeiro é uma planta perene cultivada como anual na maioria das 

lavouras do mundo. Esta característica modifica o manejo da nutrição, onde parte 

dos produtos da fotossíntese e dos nutrientes absorvidos é armazenada para manter 
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a planta viva. No caso do nitrogênio as reservas das raízes e caule são reduzidas 

em 20 a 40% após o florescimento (TALIERCIO et al., 2010). 

O nitrogênio é o nutriente extraído em maior quantidade pelo algodoeiro 

(THOMPSON, 1999), interferindo no crescimento, na duração do ciclo e na 

produtividade (CARVALHO et al., 2007). Em média são extraídos 67 kg ha-1 de N 

para cada tonelada de algodão em caroço (CARVALHO et al., 2007). 

O fornecimento de nitrogênio ao algodoeiro é mais complexo do que para 

outras culturas (McFARLAND et al., 1999). Altas doses de N promovem uma 

vegetação excessiva e em consequência diminui a produção de frutos, devido ao 

aborto dos frutos do terço inferior, e atrasa a maturação (KOLI et al., 1976; 

McFARLAND et al., 1999; BAUER et al., 2003; BELL et al., 2003). 

Os reguladores de crescimento permitem a aplicação de maiores doses de 

nitrogênio, sem risco do autossombreamento afetar a produtividade. A vegetação 

excessiva aumenta o período entre a semeadura e a colheita, o que resulta em 

maiores gastos com o manejo fitossanitário. 

Os cultivares antigos são menos responsivos à aplicação de nitrogênio, visto 

que no espaçamento adensado e convencional o fornecimento de 45 e 90 kg ha-1 de 

N não incrementou a produção, que chegou a diminuir com a maior dose (KOLI et 

al., 1976). 

No cultivo do algodoeiro irrigado em rotação com leguminosa a produtividade 

foi superior mesmo com a redução da dose de N. Vale destacar que sem a aplicação 

de nitrogênio, após a cultura do trigo, o algodoeiro extraiu 101 a 106 kg ha-1 de N, e a 

maior eficiência do nitrogênio relativa à dose econômica produziu 12,5 (± 0,2) kg de 

fibra por kg-1 de N aplicado (ROCHESTER, 2011). 

Como a cultura da soja pode fornecer nitrogênio ao algodoeiro de segunda 

safra e com base no comportamento dessa fibrosa ao nutriente, conclui-se pela 

necessidade de avaliar a resposta do algodoeiro ao nitrogênio em sucessão de 

cultura. 

4.5 Sistema adensado de produção de algodão 

O adensamento pode ocorrer em diferentes níveis, conforme o espaçamento 

entre as fileiras (SILVA, 2007). Tem-se o ultra-adensado, quando a distância varia 

entre 0,19 e 0,38 m (JOST & COTHREN, 1999a; JOST & COTHREN, 1999b); 
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adensado de 0,39 a 0,76 m (WILLIFORD et al., 1986; WEIR, 1996); e convencional 

com espaçamento superior a 0,76 m. Apesar de a principal alteração ocorrer no 

espaçamento e na população de plantas, Kerby (1993) salienta que o adensado 

modifica completamente o sistema de produção. 

Em ambientes com alguma limitação à produção, por exemplo, baixa 

disponibilidade de nutriente, as plantas crescem menos e produzem menos frutos, 

que pode ser compensado por meio do aumento da população de plantas (WEIR, 

1996). A população de plantas depende do número de plantas por metro e do 

espaçamento entre fileiras. Para aumentar a população é necessário mais fileiras, 

pois o número de indivíduos por metro acima de 12 plantas raramente promove 

aumento da produtividade. Gridi-Papp et al., (1992) recomendam que o 

espaçamento seja 2/3 da altura final das plantas. 

Para Weir (1996) o aumento da produtividade é a justificativa mais comum 

para o uso do sistema adensado, enquanto Jost & Cothren (2001) entendem que a 

redução do custo e o encurtamento do ciclo são também relevantes. 

O cultivo adensado da cotonicultura brasileira tem como objetivo a redução do 

custo de produção, possível com a diminuição do ciclo neste sistema de cultivo, e 

também para um uso mais intensivo do solo, com o cultivo de segunda safra ou 

“safrinha”. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

5.1 Área experimental 

O experimento foi instalado na safra 2010/11 na área experimental do 

Departamento de Produção Vegetal da Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz”, município de Piracicaba-SP. Na safra de verão 2008/09 a área foi cultivada 

com soja, tremoço na entressafra e na safra seguinte (2009/10) com milho, colhido 

em abril de 2010. 

5.2 Tratamentos 

O algodoeiro adensado foi semeado sobre o resíduo de quatro tipos de 

sucessão: (i) soja em sucessão ao milheto; (ii) soja; (iii) milheto; e (iv) pousio. A 

fibrosa foi cultivada sem N e nas doses 50, 100 e 200 kg ha-1 de N em cada uma das 

parcelas (tipos de sucessão) (Tabela 1). Para o fornecimento de N foi usado sulfato 

de amônio (21% N) aplicado em uma única dose na superfície do solo, a 10 cm das 

fileiras do algodão, 20 dias após a semeadura. Os demais nutrientes foram aplicados 

na mesma dose, com base na análise de solo e na exigência da cultura (item 5.7.1). 

 

Tabela 1 – Tratamentos utilizados para estudar a resposta do algodoeiro adensado ao nitrogênio no 
cultivo em sucessão, safra 2010/11 

 
Cultura de 
cobertura 

Safra de verão Segunda safra Dose N (kg ha-1) 

1 Milheto Soja Algodão - 
2 Milheto Soja Algodão 50 
3 Milheto Soja Algodão 100 
4 Milheto Soja Algodão 200 

5 --- Soja Algodão - 
6 --- Soja Algodão 50 
7 --- Soja Algodão 100 
8 --- Soja Algodão 200 

9 Milheto --- Algodão - 
10 Milheto --- Algodão 50 
11 Milheto --- Algodão 100 
12 Milheto --- Algodão 200 

13 --- --- Algodão - 
14 --- --- Algodão 50 
15 --- --- Algodão 100 
16 --- --- Algodão 200 
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5.3 Delineamento estatístico 

O delineamento foi em blocos ao acaso com seis repetições, em esquema de 

parcelas subdivididas. As parcelas principais de 8 m x 10 m foram constituídas pelos 

quatro tipos de sucessão e nas sub-parcelas de 4 m x 5 m avaliou-se quatro doses 

de nitrogênio. 

5.4 Organização dos dados e análise estatística 

Os dados foram tabulados em planilhas do software Excel e as análises 

estatísticas realizadas pelo pacote R (R Development Core Team, 2011). Quando 

houve diferença significativa ao nível de parcelas (sucessão de culturas), as médias 

foram comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. Nas sub-parcelas (doses 

de N), quando pertinente, foi feita a análise de regressão.  

5.5 Milheto 

O cultivar de milheto BRS1501 é indicado para a produção de fitomassa em 

plantio direto, assim como à produção de grãos. O florescimento ocorre 50 dias após 

a emergência das plantas, com altura média de 1,8 m e acúmulo de 8 Mg ha-1 de 

massa de matéria seca até o emborrachamento (EMBRAPA, 2010). 

A semeadura foi realizada manualmente no dia 14 de abril de 2010, com 

distribuição a lanço de 20 kg ha-1 de sementes, conforme recomendação da 

EMBRAPA (2010) para a produção de fitomassa. A incorporação das sementes ao 

solo foi feita com grade niveladora. As sementes não receberam tratamento químico 

e nenhuma adubação foi realizada no milheto. Como a semeadura foi realizada em 

período não recomendado para a cultura, realizaram-se cortes da parte aérea a 0,15 

m do solo para evitar o encerramento do ciclo, e, dessa maneira, estender o período 

vegetativo. Os cortes foram realizados aos 23, 48 e 62 dias após a emergência.   

O controle de plantas daninhas foi feito com o herbicida 2,4 – D (0,5 L ha-1 de 

produto comercial). Nesta aplicação também foi adicionado o inseticida cipermetrina 

(0,2 L ha-1) para o controle de lagartas. A dessecação final foi realizada com duas 

aplicações do herbicida glifosato (2,5 L ha-1).  
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5.6 Soja 

O cultivar de soja CD240RR, tolerante ao herbicida glifosato e ciclo 

aproximado de 100 dias, é indicado para as condições do município de Piracicaba, 

SP. O hábito de crescimento é indeterminado e apresenta bom potencial produtivo 

(COODETEC, 2011). 

A semente de soja foi tratada com inseticidas, micronutrientes e inoculante, 

conforme recomendações da EMBRAPA (2008). A semeadura foi realizada no dia 

13 de setembro de 2010, com espaçamento de 0,45 m entre fileiras. Para a 

germinação e a emergência das plântulas foram realizadas sete irrigações por 

aspersão de 6,3 mm por vez. 

5.6.1 Adubação 

Na semeadura foi aplicado no sulco 580 kg ha-1 da formulação 03-17-00 (17,4 

kg ha-1 de N e 98,6 kg ha-1 de P2O5) e 130 kg ha-1 de cloreto de potássio a lanço (78 

kg ha-1 de K2O), 5 dias após a semeadura (DAS). Ressalte-se que todas as parcelas 

foram fertilizadas igualmente, inclusive na área em pousio. 

Para a determinação das quantidades de fertilizantes foram considerados os 

resultados da análise química de solo (Tabela 2), confrontados com as faixas de 

teores consideradas médias para culturas anuais no estado de São Paulo (RAIJ et 

al., 1997). 

Para os cálculos foram consideradas as quantidades médias de nutrientes 

extraídas e exportadas pela cultura (EMBRAPA, 2008), e, considerando uma 

produtividade média de 3000 kg ha-1. Não foi feita a calagem porque a saturação por 

bases era igual a 65%.  

 

Tabela 2 - Resultado da análise química de solo a 0,2 m de profundidade, antes da semeadura da 
soja, safra 2010/11 

pH 
M.O  P S  K Ca Mg Al H+Al CTC  V  B Cu Fe Mn Zn 

g dm-3  mg dm-3  mmolc dm-3  %  mg dm-3 

5,3 16  15 6  2,6 17 8 0,01 15 42,3  65  0,27 1,1 22 25,3 2,3 

pH em CaCl2 0,01 mol L
-1

 (acidez ativa); M.O (matéria orgânica) – dicromato/colorimétrico; P, K, Ca e 
Mg – extração pela resina trocadora de íons; alumínio trocável – titulometria (1 mol L

-1
); H+Al (acidez 

potencial) – pH SMP; enxofre (S-SO4) extração Ca(H2PO4)2 0,01 mol L
-1

 - Turbidimetria; B – água 
quente/micro-onda; Cu, Fe, Mn e Zn – extração DTPA – TEA em pH 7,3.  
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5.6.1.1 Fósforo 

O teor de fósforo (15 mg dm-3) é considerado baixo para culturas anuais (RAIJ 

et al., 1997). Para os cálculos, esse teor foi convertido para kg ha-1 de P2O5, unidade 

adotada nas adubações. 

As amostras de solo foram retiradas a 0,2 m de profundidade, o que 

representa um volume de 2000 m3 de solo por hectare (equação 1). Como 1 mg é 

equivalente a 1.10-6 kg; cada dm-3 corresponde a 1.10-3 m3; e um hectare a 0,2 m de 

profundidade tem 2000 m3 de solo. Para transformar mg dm-3 para kg ha-1 basta 

multiplicar por 2 (equação 1 a 3). 

 

                                                                                          (1) 

 

                                                                        (2) 

 

                                                                                                                (3) 

 

Portanto, o solo apresentava 30 kg ha-1 de P, entretanto a unidade usada na 

adubação é kg ha-1 de P2O5. Como a massa atômica do fósforo é 30,97 g e do 

oxigênio 15,99 g a massa total da molécula P2O5 é 141,92 g com 43,64% de fósforo 

(equações 4 a 6). Assim, dividindo 30 kg ha-1 de fósforo pela porcentagem do 

elemento na molécula de P2O5 o solo possuía antes da semeadura da soja 68,73 kg 

ha-1 de P2O5. 

 

     (4) 

                  (5) 

                                          (6) 

 

Assumindo que a cultura da soja extrai, em média, 15,4 kg ha-1 de P2O5 

(EMBRAPA, 2008) por tonelada de grãos produzida e que a produtividade esperada 

era de 3000 kg ha-1, seriam necessários 46,2 kg ha-1 de P2O5. Portanto, o solo 

possuía quantidade suficiente para nutrir as plantas com fósforo. Apesar disso, a 
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não adubação implicaria em consumir a reserva do solo, razão porque se fez uma 

adubação de manutenção da fertilidade. Assim, do total extraído, 10 kg ha-1 de P2O5 

(EMBRAPA, 2008) por tonelada de grãos produzida são exportados em 3000 kg ha-1 

o equivalente a 30 kg ha-1 de P2O5 do solo. Portanto, para manter o nível de 

fertilidade seria recomendado adicionar essa quantidade de fósforo. Como o teor no 

solo estava na classe baixa para culturas anuais (Tabela 2) e no contexto da 

adubação de sistema foram adicionados 98,6 kg ha-1 de P2O5. Admitindo uma 

eficiência média dos fertilizantes fosfatados de 40% (ALCARDE et al., 1998) 

estariam disponíveis no solo 39,4 kg ha-1 de P2O5, pouco mais que a quantidade 

exportada pela soja. Desta forma foi reposta a quantidade exportada e ainda 

contribuiu para a melhoria da fertilidade. 

5.6.1.2 Potássio 

O teor de potássio encontrado na análise de solo foi de 2,6 mmolc dm-3 

(Tabela 2), teor considerado médio para culturas anuais (RAIJ et al., 1997). Da 

mesma forma que na adubação fosfatada, a unidade fornecida pela análise química 

não é a utilizada nos cálculos de adubação e assim, procedeu-se a transformação 

desse valor para kg ha-1 de K2O.  

Sabendo que 1 mmolc é igual a divisão da massa atômica pela valência 

multiplicada por 1000 do átomo em questão (LOPES et al., 2004), tem-se que o solo 

continha 101,7 mg dm-3 de K (eq. 7 e 8) ou 203,3 kg ha-1 de K (equação 3). 

 

                                                  (7) 

 
                     (8) 

 

Para transformar a quantidade de K em K2O basta dividir por 83,02%, que é a 

porcentagem de K na molécula de K2O (equações 9 a 11). Portanto, o solo continha 

antes da semeadura da soja 244,91 kg ha-1 de K2O. 

 

     (9) 

                     (10) 
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                                            (11) 

       (12) 

 

Sabe-se que a cultura da soja extrai do solo, em média, 38 kg ha-1 de K2O 

para produção de uma tonelada de grãos (EMBRAPA, 2008). Como a produtividade 

esperada era de 3000 kg ha-1 seriam extraídos 114 kg ha-1, ou seja, a quantidade 

disponível no solo era suficiente para atender a demanda. 

Para manter a fertilidade do solo foi aplicada uma quantidade equivalente a 

exportação, isto é, 20 kg ha-1 de K2O por tonelada (EMBRAPA, 2008). Assim, para 

uma produtividade de 3000 kg ha-1 seriam exportados 60 kg ha-1 de K2O. Com isso 

foram aplicados 130 kg ha-1 de KCl (60% de K2O) que equivalem a 78 kg ha-1 de 

K2O, que para uma eficiência de 70% (ALCARDE et al., 1998) representa 54,6 kg ha-

1 de K2O, quantidade pouco inferior a exportada pela colheita.  

5.6.1.3 Boro 

Os demais nutrientes analisados estavam em níveis classificados na faixa 

média ou alta para culturas anuais (RAIJ et al., 1997). Apenas no caso do boro (B) a 

quantidade 0,27 mg dm-3 ou 0,54 kg ha-1 (eq. 3) estava no limite inferior da faixa 

considerada média que vai de 0,21 a 0,60 mg dm-3 (RAIJ et al., 1997). Assim foi 

realizada uma aplicação em pré-plantio de 3 kg ha-1 ácido bórico (17,5% de B) o que 

correspondeu a 0,53 kg ha-1 ou 0,26 mg dm-3 de B. 

Na cultura da soja a extração de boro é, em média, 0,077 kg ha-1 para 

produzir uma tonelada de grãos (EMBRAPA, 2008). Admitindo que a quantidade 

extraída pela cultura aumente linearmente com a produção de matéria seca, o que 

não ocorre na prática (EMBRAPA, 2008), para produzir 3000 kg ha-1 a extração seria 

0,231 kg ha-1. Portanto a quantidade fornecida pela adubação seria suficiente. 

5.6.1.4 Manganês 

A aplicação foliar de manganês não foi realizada, diferente do que se faz na 

maioria das lavouras brasileiras quando utilizam cultivares resistentes ao glifosato, 

como na presente pesquisa. Em solos com teores acima de 20 mg dm-3, caso do 

experimento em questão, não se recomendada aplicação de manganês (EMBRAPA, 
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2008). Assim, mesmo sem o fornecimento do micronutriente não foram observados 

sintomas de deficiência. 

Em termos numéricos, a soja extrai em média 0,13 kg ha-1 de manganês para 

produção de 1.000 kg ha-1 de grãos (EMBRAPA, 2008), ou 0,39 kg ha-1 com a 

produtividade de 3.000 kg ha-1. Como o resultado da análise química do solo indicou 

25,3 mg dm-3 significa que existiam disponíveis 50,6 kg ha-1 (eq. 3) de manganês, ou 

seja, quantidade suficiente para suprir a demanda da cultura. 

5.6.1.5 Cobalto e molibdênio 

Importante lembrar que ocorreu aplicação de cobalto e molibdênio via 

sementes e em pulverização foliar, total de 2,8x10-3 kg ha-1 de cobalto e 2,8x10-2 kg 

ha-1 molibdênio. Estes micronutrientes são fundamentais para eficiência na fixação 

biológica de nitrogênio (EMBRAPA, 2008). 

5.6.2 Manejo fitossanitário 

O controle de plantas daninhas foi realizado apenas em pós-emergência, com 

duas aplicações de glifosato nas doses de 2,5 e 2,0 L ha-1, nos estádios V3 e V7. 

Este foi visualmente eficiente, visto que a área estava isenta de plantas daninhas no 

período de colheita da oleaginosa. 

O manejo preventivo com inseticidas contou com cinco aplicações para 

controle de lagartas e quatro para percevejos. Sendo o controle eficiente já que não 

houve registro de danos por estas pragas. 

Não foram identificados surtos de doenças na cultura, mesmo assim, foram 

realizadas três aplicações preventivas com fungicidas. 

5.6.3 Colheita 

No dia 06 de janeiro de 2011 foi realizada a dessecação com finalidade de 

facilitar a colheita. No entanto, como esta foi feita durante período chuvoso houve 

atraso da colheita, que só pode ser realizada no dia 21 do mesmo mês, quando as 

plantas completaram 123 dias após a emergência (DAE), ou seja, ciclo bem maior 

que o esperado. 

A colheita foi realizada com colhedora combinada de parcelas. Em cada 

unidade experimental foram consideradas úteis as seis fileiras centrais, lembrando 

que cada unidade continha 14 fileiras de 10 m de comprimento cada. A produção de 
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cada parcela foi identificada para posterior pesagem e determinação do teor de 

água. De posse destes dados foi estimada a produtividade da soja. Ao final as 

fileiras restantes também foram colhidas para padronizar a área. 

5.7 Algodão 

No início da safra 2010/11 ainda não havia cultivares recomendados para a 

semeadura em espaçamento estreito, assim foi escolhido o cultivar FM 910. Para a 

escolha de este cultivar considerou principalmente o ciclo médio e a boa aceitação 

do setor produtivo, pela qualidade e produtividade de fibra. 

A semeadura a 0,45 m entre fileiras foi feita dois dias após a colheita da soja, 

no dia 23 de janeiro de 2011, com sementes cedidas pela empresa detentora do 

cultivar. 

5.7.1 Adubação 

No sulco de semeadura distribui-se 450 kg ha-1 de superfosfato simples (81 kg 

ha-1 de P2O5). A aplicação de 150 kg ha-1 de cloreto de potássio (90 kg ha-1 de K2O) 

aos 19 DAE foi feita na superfície do solo. A adubação nitrogenada seguiu os 

tratamentos apresentados anteriormente na Tabela 1, com a distribuição superficial 

do sulfato de amônio a 0,1 m de cada fileira de plantas, em uma única aplicação, 20 

dias após a semeadura. 

5.7.1.1 Fósforo 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 3, o teor de fósforo que 

na primeira avaliação era baixo 15 mg dm-3 (RAIJ et al., 1997) alcançou a classe de 

teor médio, após a adubação realizada na cultura da soja. Os dados de P da análise, 

transformados em quantidades de P2O5 no solo, foram de 160, 105, 142, 164 kg ha-1 

antes da semeadura do algodoeiro (equações 1 a 6, apresentadas anteriormente), 

respectivamente para manejo de solo em pousio, milheto, soja e soja em sucessão 

ao milheto. 
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Tabela 3 – Resultado da análise química de solo a 0,2 m de profundidade, antes da semeadura do 
algodoeiro adensado cultivado em sucessão, safra 2010/11 

Manejo 
pH

 
M.O. P S K Ca Mg Al H+Al CTC V B Cu Fe Mn Zn 

de solo g dm
-3

 mg dm
-3

 -------------  mmolc dm
-3

  --------------- % ---------  mg dm
-3 

 ---------- 

Pousio 4,9 11 35 3 2,3 18 6 0 28 54 48 0,10 0,8 30 16,8 2,8 

Milheto 5,1 11 23 3 2,0 18 7 0 25 52 52 0,16 0,8 26 16,4 2,5 

Soja 5,1 10 31 3 2,0 18 7 0 22 49 55 0,12 0,8 27 14,0 2,1 

Milheto/soja 5,0 11 36 3 2,1 19 7 0 25 53 53 0,18 0,8 29 12,0 2,3 

pH em CaCl2 0,01 mol L
-1

 (acidez ativa); M.O (matéria orgânica) – dicromato/colorimétrico; P, K, Ca e 
Mg – extração pela resina trocadora de íons; alumínio trocável – titulometria (1 mol L

-1
); H+Al (acidez 

potencial) – pH SMP; enxofre (S-SO4) extração Ca(H2PO4)2 0,01 mol L
-1

 - Turbidimetria; B – água 
quente/micro-onda; Cu, Fe, Mn e Zn – extração DTPA – TEA em pH 7,3.  

 

O algodoeiro extrai do solo em média 17,61 kg ha-1 de P2O5 para produção de 

uma tonelada de algodão em caroço (Tabela 4). Assim, com a produtividade 

esperada de 3.750 kg ha-1 seriam extraídos 66,0 kg ha-1 de P2O5. Neste cálculo 

admitiu-se, hipoteticamente, que a quantidade extraída aumenta linearmente com a 

produtividade. Portanto, a quantidade presente no solo seria suficiente para esta 

produção. 

 

Tabela 4 – Quantidade extraída e exportada de P2O5 em kg ha
-1

 para produção de 1.000 kg ha
-1

 de 
algodão em caroço 

Fonte Extração Exportação 

CARVALHO et al. (2007) 25,60 12,28 

MALAVOLTA (2006) 15,78 7,10 

STAUT (1996) 12,80 8,40 

LOPES (1989) 16,25 - 

Média 17,61 9,26 

 

Para a manutenção da fertilidade do solo foi aplicado uma dose equivalente a 

quantidade de fósforo extraído na colheita do algodão (9,26 kg ha-1 de P2O5 por 

tonelada produzida) (Tabela 4), ou 34,7 kg ha-1 de P2O5
 com a produtividade 3.750 

kg ha-1 esperada no experimento.   

Com isso, foram aplicados 450 kg ha-1 de superfosfato simples (81 kg ha-1 de 

P2O5) que para uma eficiência de 40% (ALCARDE et al., 1998) deve ter 

disponibilizado 32,4 kg ha-1 de P2O5, praticamente a quantidade que seria exportada 

pela produção estimada. 
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5.7.1.2 Potássio 

Os teores acima de 2 mmolc dm-3 encontrados nas amostras (Tabela 3) estão 

na classe de teor médio para culturas anuais (RAIJ et al., 1997), o que equivale a 

216, 188, 188 e 197 kg ha-1 de K2O respectivamente, na área em pousio, milheto, 

soja após milheto, e soja (equações 7 a 12, apresentadas anteriormente). 

O algodoeiro extrai 52,9 kg ha-1 de K2O para produção de uma tonelada de 

algodão em caroço (Tabela 5) ou 198,4 kg ha-1 de K2O para uma produtividade de 

3.750 kg ha-1. Portanto, a quantidade presente no solo seria suficiente para suprir a 

demanda da cultura. 

 

Tabela 5 – Quantidade extraída e exportada de K2O em kg ha
-1

 para uma produção de 1.000 kg ha
-1

 
de algodão em caroço 

Fonte Extração Exportação 

CARVALHO et al. (2007) 73,30 21,99 

MALAVOLTA (2006) 60,23 19,27 

STAUT (1996) 47,20 14,00 

LOPES (1989) 30,88 - 

Média 52,90 18,42 

   

Como o algodoeiro exporta, em média, 18,42 kg ha-1 de K2O para produção 

de uma tonelada de algodão em caroço (Tabela 5), o que implica em uma 

necessidade de 69,1 kg ha-1 de K2O para produzir 3.750 kg ha-1, tendo em vista a 

manutenção da fertilidade do solo. 

Com isso, foram distribuídos 150 kg ha-1 de cloreto de potássio (90 kg ha-1 de 

K2O), que se considerar a eficiência de 70% (ALCARDE et al., 1998) deve ter 

disponibilizado 63 kg ha-1 de K2O, quantidade pouco inferior a que seria exportada 

pela produtividade estimada. 

Nas parcelas onde foi colhida a soja foi adicionado mais 100 kg ha-1 de cloreto 

de potássio (60 kg ha-1 de K2O) referente à exportação de 3.000 kg ha-1 de grãos. 

Assim, foi igualada a quantidade de potássio presente nas parcelas com e sem 

cultivo de soja.  
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5.7.1.3 Enxofre 

Os resultados da análise do solo permitem constatar níveis baixos de enxofre 

(RAIJ et al., 1997) nos quatro manejos de solo, o que também justifica o uso do 

superfosfato simples (12% S). O algodoeiro extrai 7,4 kg ha-1 de S para produzir uma 

tonelada de algodão em caroço (Tabela 6).  

 

Tabela 6 – Quantidade extraída e exportada de S em kg ha
-1

 para uma produção de 1.000 kg ha
-1

 de 
algodão em caroço 

Fonte Extração Exportação 

CARVALHO et al. (2007) 5,70 3,42 

MALAVOLTA (2006) 12,89 7,99 

STAUT (1996) 4,00 2,40 

LOPES (1989) 7,15 - 

Média 7,43 4,60 

   

 

O enxofre é dado em kg ha-1 de SO4, por isso foi convertida a quantidade 

extraída de S para SO4. Pelas equações 13 a 14 para realizar esta conversão, basta 

dividir por 33,33%, que é a quantidade de S na molécula de SO4. Portanto, para 

produzir uma tonelada de algodão são extraídos 22,3 kg ha-1 de SO4, ou na 

produção estimada de 3.750 kg ha-1 a extração seria de 83,6 kg ha-1 de SO4. 

 

     (13) 

                        (14) 

                                        (15) 

 

O solo possuía 3 mg dm-3 de SO4 o que equivale a 6 kg ha-1 (equações 1 a 3), 

quantidade insuficiente para suprir a demanda da cultura. Pela fertilização com 450 

kg ha-1 de superfosfato simples (12% de S) acabou fornecendo 54 kg ha-1 de S ou 

161,74 kg ha-1 de SO4 (equações 13 a 15) para uma eficiência de 100% (ALCARDE 

et al., 1998). Portanto, como a extração seria de 83,6 kg ha-1 de SO4
 a adubação 

realizada supriria essa demanda. 
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5.7.1.4 Micronutrientes 

Os demais nutrientes avaliados, com exceção do boro, estavam em níveis 

considerados médios para culturas anuais (RAIJ et al., 1997). No caso do boro a 

faixa considerada média vai de 0,21 a 0,60 mg dm-3 (RAIJ et al., 1997) e os 

resultados variam de 0,10 a 0,18 mg dm-3 (Tabela 3) o que corresponde de 0,20 a 

0,36 kg ha-1 (vide equações 1 a 3). 

O algodoeiro extrai em média 0,12 kg ha-1 de B para produção de uma 

tonelada de algodão em caroço (CARVALHO et al., 2011) ou 0,45 kg ha-1 de B com 

a produtividade de 3750 kg ha-1. Visto que a quantidade presente no solo seria 

insuficiente, antes da semeadura do algodão, foram aplicados 3 kg ha-1 ácido bórico, 

que corresponde a 0,53 kg ha-1 de B, por meio de pulverização. 

5.7.2 Manejo fitossanitário 

O controle de plantas daninhas foi realizado com uma aplicação de herbicida 

em pré-emergência (1,44 kg ha-1 de S-metolacloro e 1,80 kg ha-1 de diurom) e uma 

aplicação em pós-emergência aos 23 dias após a emergência (0,12 kg ha-1 

cletodim). Devido à baixa incidência de doenças no algodoeiro cultivado na região, 

foram utilizadas apenas duas aplicações preventivas com fungicidas. Já o manejo de 

pragas exigiu 17 aplicações com inseticidas, principalmente para controle de bicudo 

(Anthomus grandis Boheman). 

5.7.3 Manejo de regulador de crescimento 

O uso de regulador de crescimento foi o mesmo em todas as parcelas. Foram 

realizadas 11 aplicações com regulador de crescimento que totalizaram 0,3 kg ha-1 

de cloreto de mepiquate e 0,03 kg ha-1 de cloreto de clormequate (Tabela 7). 

Pelas observações “in loco” o crescimento das plantas foi muito vigoroso, com 

descontrole do crescimento em algumas parcelas. Apesar das aplicações de altas 

doses do regulador, as chuvas frequentes no início do ciclo prejudicaram a eficiência 

do produto. 

Em trabalho realizado em casa de vegetação com simulação de 10 mm de 

chuva, após a aplicação de 12,5 kg ha-1 de cloreto de mepiquate, concluíram que se 

a precipitação ocorrer em até 16 horas o produto deve ser reaplicado (MATEUS et 

al., 2004). Com isso as aplicações de regulador aos 19, 37 e 43 dias devem ter sido 
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pouco eficiente, o que explica o crescimento das plantas acima do esperado em 

algumas parcelas. 

 

Tabela 7 – Aplicação do regulador de crescimento no algodoeiro adensado, safra 2010/11 

Aplicação Produto 
Dose i.a 

kg ha-1 
Observação 

19 DAE cloreto de mepiquate 10 Chuva (24,0 mm) em seguida 

23 DAE cloreto de mepiquate 10 - 

32 DAE cloreto de mepiquate 15 Chuva (3,0 mm) depois de 4 h 

37 DAE cloreto de mepiquate 30 Chuva (28,5 mm) depois de 10 h 

43 DAE cloreto de mepiquate 40 Chuva (75,5 mm) depois de 10 h 

8 DAE  cloreto de mepiquate 70 - 

55 DAE cloreto de mepiquate 25 - 

59 DAE cloreto de mepiquate 50 - 

67 DAE cloreto de mepiquate 50 - 

82 DAE cloreto de clormequate 30 - 

119 DAE cloreto de mepiquate 50 - 

TOTAL 380  

5.7.4 Colheita 

A colheita manual foi realizada em dois momentos, aos 180 e 201 DAE. A 

preparação das plantas para esta operação exigiu três aplicações com desfolhantes, 

devido à baixa temperatura no período. As colheitas foram feitas em duas fileiras 

centrais de cada sub-parcela (7 fileiras de 5 metros). No mesmo dia da primeira 

colheita também foram coletadas amostras de 20 capulhos de cada parcela para 

análises. 

5.8 Variáveis 

5.8.1 Milheto 

5.8.1.1 Matéria seca na semeadura da soja 

Um quadro de madeira de 0,5 m2 foi utilizado para coleta e quantificação da 

palha presente no momento da semeadura da soja, no centro das parcelas com 

milheto. O material coletado foi acondicionado em sacos de papel e mantido em 
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estufa com circulação de ar a 65C até massa constante. Posteriormente, o material 

foi pesado em balança para obtenção da matéria seca presente na semeadura da 

soja, a qual foi estimada segundo a equação 16. 

 

                                                          (16) 

 

5.8.1.2 Persistência do resíduo de milheto 

Após a avaliação na semeadura da soja foram realizadas quatro coletas 

adicionais de matéria seca para avaliar a persistência do resíduo de milheto na 

cultura da soja. Para a coleta e a secagem foram seguidos os mesmos 

procedimentos descritos no item 5.8.1.1. 

5.8.1.3 Relação entre carbono e nitrogênio no resíduo de milheto 

Nas amostras coletadas de palha antes da semeadura foram determinados os 

teores de carbono e nitrogênio. O carbono foi determinado pelo método da 

combustão seca (Dumas) com Analisador Elementar CHNS/O Série II e o N-total 

obtido pelo método descrito por Malavolta et al. (1997). 

5.8.2 Soja 

5.8.2.1 População de plantas  

A contagem inicial e final do estande de plantas foi realizada nas duas fileiras 

centrais de cada parcela, desconsiderando as plantas dominadas pela competição 

intraespecífica. Como cada parcela possuía 10 m de comprimento, o estande foi 

calculado pelo total de plantas nas duas fileiras dividido por 20 (equação 17). A partir 

do estande calculou-se a população final de plantas. 

 

                                                                                    (17) 

 
em que, TPs corresponde ao total de plantas de soja viáveis em duas fileiras de 10 m cada. 
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5.8.2.2 Estado nutricional 

Quando as plantas estavam no estádio R1 foram coletadas 10 folhas sem 

pecíolo por parcela, de amostras da quarta folha do ápice para a base (EMBRAPA, 

2008). O material foi acondicionado em sacos de papel, secos em estufa a 65 C e 

levado ao laboratório para as análises de macro e micronutrientes. A concentração 

dos nutrientes foi obtida conforme o método descrito por Malavolta et al., (1997).  

5.8.2.3 Produtividade 

A colheita foi realizada das seis fileiras centrais, com colhedora combinada de 

parcelas. A quantidade colhida em cada parcela foi extrapolada em kg ha-1 (equação 

18). Uma sub-amostra foi retirada para determinação do grau de umidade e, 

posteriormente, estimou a produtividade da soja com 140 gramas de água por quilo 

de grãos (14 %) (equação 19). 

 

                                                                       (18) 

 
em que: Prod_i corresponde a produtividade obtida em campo; e Psc a massa da soja colhida (kg) 

nas seis fileiras de 10 m cada 

 

                                                                              (19) 

 
em que: Prod_ii refere-se a produtividade com a umidade corrigida; Ui à umidade inicial da amostra 

colhida; e Uf à umidade definida para fins de comparação dos resultados 

 

5.8.3 Algodoeiro adensado 

5.8.3.1 Matéria seca da palha e relação C/N na semeadura do algodoeiro 

De acordo com a metodologia descrita no item 5.8.1.1 foram coletadas 

amostras de cada tratamento para estimar a quantidade de resíduo (equação 16) e 

para determinar a relação C/N (vide item 5.8.1.3). 
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5.8.3.2 População de plantas 

Em cada sub-parcela foi realizada a contagem final das plantas. As duas 

fileiras centrais foram colhidas e avaliadas, e o cálculo realizado de acordo com a 

equação 20. 

 

                                                                                    (20) 

 
em que: TPa corresponde ao total de plantas de algodão em duas fileiras de 5 m cada. 

 

5.8.3.3 Estado nutricional 

Quando as plantas estavam em pleno florescimento (57 DAE) realizou-se a 

coleta de 10 folhas ao acaso por parcela, considerando a quarta ou quinta folha do 

ápice para a base (CARVALHO et al., 2007). As amostras foram acondicionadas em 

sacos de papel e secas em estufa a 65 C. Posteriormente, foram moídas e 

enviadas para a determinação de macro e micronutrientes. 

5.8.3.4 Altura de plantas 

Considerou-se como altura a medida obtida do nível do solo até o ápice da 

planta. Esta aferição ocorreu em sete momentos durante o ciclo, sendo amostradas 

seis plantas ao acaso em cada sub-parcela (equação 21). 

 

                                                                 (21) 

5.8.3.5 Número de nós e comprimento de internódios 

Em cinco das sete avaliações de altura foi contado o número total de nós 

(equação 22), o que permitiu calcular o comprimento médio de internódios (equação 

23). Nesta avaliação também foram avaliadas seis plantas ao acaso em cada sub-

parcela. 

 

                                                                  (22) 

                                                                    (23) 

em que: Nm corresponde ao número médio de nós; e Am a altura média  
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5.8.3.6 Número de nós acima da flor branca 

A partir dos 64 DAE foi realizada a contagem do número de nós acima da 

última flor branca. Esta avaliação foi realizada em três épocas o que permitiu estimar 

o momento do corte fisiológico (“cut out”) de cada sub-parcela. 

5.8.3.7 Mapeamento de plantas 

Aos 120 DAE foi realizado o mapeamento das plantas, que consistiu no 

registro da altura, do número de nós vegetativos, de nós reprodutivos, de posições 

frutíferas e de frutos. Neste caso foram amostradas oito plantas por parcela. 

5.8.3.8 Produtividade 

A colheita foi realizada em duas épocas aos 180 e 201 DAE. Colheu-se as 

duas fileiras centrais de cada sub-parcela e o material foi acondicionado em sacos 

plásticos para a pesagem e o cálculo da produtividade (equação 24). 

 

                                                             (25) 

 
em que: Pa corresponde ao algodão colhido (kg) nas duas fileiras centrais da sub-parcela. 

 

No momento da primeira colheita foram amostrados vinte capulhos do terço 

médio das plantas de cada sub-parcela. Estes capulhos foram pesados para 

determinação da massa de capulho (equação 26). Realizou o descaroçamento, em 

descaroçador de rolos, para o cálculo do rendimento em fibras (equação 27) e, 

consequentemente, a produtividade de fibra. 

 

                                                                                          (26) 

 
em que: Pac corresponde ao peso da amostra de 20 capulhos (g). 

 

                                                                                              (27) 

 
em que: Pf corresponde ao peso da fibra obtida na amostra de 20 capulhos (g). 
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5.8.3.9 Características tecnológicas da fibra 

As amostras de 20 capulhos coletas ao acaso no terço médio das plantas de 

cada parcela, após pesagem e descaroçamento foram encaminhadas ao laboratório 

do Centro de Análise e Pesquisa Tecnológica do Agronegócio de Grãos e Fibras do 

Instituto Agronômico de Campinas. Com uso do equipamento HVI (Hight Volume 

Instrument) da Zellweger Uster/Spinlab série 900, determinaram-se as seguintes 

características da fibra (descrição de metodologia apresentada por Silva, 2007): (a) 

comprimento da fibra, valor médio em milímetros do comprimento "span 2,5%", 

obtido de cinco determinações em cada amostra; (b) uniformidade de comprimento, 

valor médio em porcentagem, da uniformidade do comprimento das fibras, conforme 

a relação dos valores de comprimento "span 50%" e "span 2,5%" de cinco 

determinações em cada amostra; (c) tenacidade, índice médio da resistência à 

tração de uma mecha de fios expresso em g TEX-1, obtido de quatro determinações 

em cada amostra; (d) micronaire representa geralmente o complexo finura e 

maturidade. São realizadas duas determinações em cada amostra; (e) maturidade, 

valor médio em porcentagem, da proporção de fibras maduras na amostra, em cinco 

determinações em cada amostra.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 Milheto 

6.1.1 Palha de milheto na semeadura da soja 

No período de abril a agosto de 2010 ocorreu poucas chuvas, o que é comum 

para a região (Figura 1). Este fato associado à menor radiação prejudicou o 

desenvolvimento do milheto, e, para evitar o florescimento precoce, as plantas foram 

roçadas. Com este manejo as plantas vegetaram por mais 112 dias, mesmo em 

ambiente pouco favorável, e acabou acumulando 7.394,7 kg ha-1 de massa de 

matéria seca na superfície do solo. Pode-se afirmar que o manejo do milheto com 

três roçadas, aos 23, 48 e 62 dias após a emergência, foi bem sucedido. Esta pode 

ser uma alternativa para a produção de maior quantidade de resíduos para o 

sistema de produção em plantio direto na região do cerrado brasileiro. 
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Figura 1 – Precipitação pluvial, radiação solar e temperatura média quinzenais, durante o cultivo do 

milheto, safra 2010/11 

6.1.2 Persistência da palha do milheto e relação C/N 

O resíduo de milheto mineralizou rapidamente nos primeiros 48 dias após a 

dessecação, devido à relação C/N (25,8) não demandar N externo durante a ação 

microbiana. Nesse período a matéria seca reduziu 35,8% com taxa de 
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decomposição de 126,1 kg ha-1 dia-1 (Tabela 8). No período seguinte o processo foi 

menos intenso, em razão da menor disponibilidade de água e energia. No último 

período, com o aumento da temperatura média e da precipitação a mineralização 

recomeçou bastante inferior ao primeiro período, com taxa de 12,8 kg ha-1 dia-1. 

Mesmo assim permaneceu no solo 4.296,3 kg ha-1 de biomassa seca mais 

recalcitrante, como indica a C/N (31,6). 

 

Tabela 8 – Quantidade de resíduo de milheto, relação C/N, precipitação e temperatura após a 
dessecação, antes e após a semeadura da soja, safra 2010/11 

Data 
Dias após a 

dessecação 

Massa seca 

(kg ha
-1

) 

Relação 

C/N 

Redução do 

resíduo (%) 

Precipitação 

pluvial (mm) 

Temperatura 

média (C) 

18/09/2010 27 7.394,6 25,8  28,13 22,72 

09/10/2010 48 4.746,9 21,5 -35,8 128,05 21,36 

28/10/2010 67 4.628,0 25,9 -2,5 36,80 21,34 

27/11/2010 97 4.590,1 26,6 -0,8 59,90 23,11 

20/12/2010 120 4.296,3 31,6 -6,4 164,50 24,64 

6.2 Soja 

6.2.1 Emergência da plântula 

As condições climáticas na semeadura da soja foram desfavoráveis, com 

baixa temperatura e pouca disponibilidade de água (Figura 2). Por esta razão foi 

necessário irrigar para não prejudicar a germinação e a emergência das plântulas. A 

temperatura média de 20°C também contribuiu para a demora da germinação e 

emergência. 

O aumento da temperatura média favoreceu o desenvolvimento, mesmo com 

períodos de déficit hídrico. No final do ciclo da cultura houve muitas chuvas, na 

segunda quinzena de dezembro e primeira de janeiro, o que atrasou a colheita da 

soja.  
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Figura 2 – Precipitação pluvial, radiação solar e temperatura média quinzenal, durante o cultivo da 
soja, safra 2009/10 

 

6.2.2 População de plantas 

 
O estande final da soja foi estimado em 14,8 plantas por metro e uma 

população de 329.555 plantas por hectare, adequada para o cultivar CD-240RR 

(COODETEC, 2011). Ressalte-se que a semeadura da soja no dia 13 de setembro 

de 2010 ocorreu antes da época recomendada (COODETEC, 2011), como 

evidenciou o atraso da emergência. 

6.2.3 Estado nutricional 

De acordo com os resultados da análise foliar, tanto o ambiente quanto as 

adubações foram propícios para uma nutrição adequada da soja (Tabela 9). Com 

base na classe de interpretação (EMBRAPA, 2008), apenas o teor de potássio (K) foi 

um pouco inferior àquele aceito como adequado (17 a 25 g kg-1). Este resultado não 

era esperado, pois o milheto recicla muito K. 

 

Tabela 9 - Resultado da análise foliar da soja cultivar CD240RR, safra 2010/11 

N P K Ca Mg S   Cu Fe Zn Mn B 

  g kg-1     mg kg-1 

47,3 2,9 16,1 8,1 3,3 2,8  9 232 48 106 41 
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6.2.4 Produtividade 

A produtividade média da soja foi 5.628,3 kg ha-1, sem diferença entre as 

parcelas com ou sem o cultivo de milheto (Tabela 10), enquanto a produtividade 

média nacional na safra 2010/11 foi igual a 3.115 kg ha-1 (CONAB, 2011). 

 

Tabela 10 – Produtividade de soja (kg ha
-1

) cultivar CD 240RR em parcelas com e sem cultivo de 
milheto, safra 2010/11 

Manejo do solo Produtividade Coeficiente de variação 

Com milheto 5.654,2 ± 212,4 3,76% 

Sem milheto 5.602,4 ± 391,1 6,98% 

 

6.3 Quantidade de palha e relação C/N na semeadura do algodoeiro 

Na semeadura do algodoeiro a maior quantidade de palha foi estimada onde 

cultivou milheto/soja, seguido de milheto e com menos resíduo onde havia apenas 

soja (Tabela 11). A relação C/N do solo é composta, aproximadamente, de 8 partes 

de carbono para 1 parte de nitrogênio. Assim a mineralização de resíduos com 

relação superior a 26,7 há demanda pelos micro-organismos pelo nitrogênio do solo, 

o que caracteriza a imobilização. Pelos resultados apresentados na Tabela 11 pode 

haver uma pequena imobilização de nitrogênio do solo na sucessão milheto/algodão, 

uma vez que a relação C/N do resíduo de milheto foi de 32,71. 

 
Tabela 11 - Quantidade, relação C/N e C - oxidável da palha da sucessão milheto/soja, soja e milheto, 

antes da semeadura do algodão adensado, safra 2010/11 

Palha Quantidade (kg ha-1) Relação C/N C – oxidável (kg ha-1) 

Milheto/Soja 6.390,4 22,68 2.522,9 

Soja 2.426,1 26,95 764,9 

Milheto 4.160,0 32,71 1.741,8 
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6.4 Algodão 

6.4.1 Fatores climáticos 

No período subsequente a semeadura do algodoeiro feita em 23 de janeiro de 

2011, as chuvas foram insuficientes para a germinação e emergência das plântulas 

do algodoeiro, sendo necessária a irrigação suplementar. Na fase seguinte, as 

chuvas foram mais intensas, principalmente na primeira quinzena de março de 2011. 

A partir da segunda quinzena de abril o ambiente prejudicou o desenvolvimento do 

algodoeiro, pela falta de chuva e queda da temperatura média (Figura 3). 
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Figura 3 – Precipitação pluvial, radiação solar e temperatura média quinzenal, durante o cultivo do 

algodoeiro adensado, safra 2010/11 

 
Assim, o período favorável para o desenvolvimento do algodoeiro ficou restrito 

entre a segunda quinzena de janeiro/2011 até a última quinzena de abril/2011, ou 

seja, durante 90 dias. Entretanto, nesse período, muitos dias houve pequena 

radiação liquida. 

Do período de 146 dias da emergência até a aplicação do desfolhante, em 

apenas 43 dias a radiação líquida foi maior ou igual a 10 MJ m2 dia-1, 76 dias ficaram 

entre 5 e 9 MJ m2 dia-1 e 27 dias com radiação líquida inferior a 5 MJ m2 dia-1 (Figura 

4). A baixa luminosidade afeta a quantidade de frutos e prejudica a qualidade da 

fibra, principalmente com baixo índice micronaire, devido à menor disponibilidade de 

fotoassimilados (FREELAND JUNIOR et al., 2006).  
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Figura 4 - Distribuição dos dias em relação à quantidade de radiação liquida, safra 2010/11 

 

A faixa de temperatura adequada para o desenvolvimento e maturação dos 

frutos é de 27 a 32°C, com limite mínimo de 20°C e máximo de 38°C (EMBRAPA, 

2006). No período entre o surgimento do primeiro botão floral e a aplicação do 

desfolhante (118 dias), 66 dias apresentaram temperatura máxima superior a 27°C e 

101 dias com mínima inferior a 20°C. Abaixo deste limite o comprimento da fibra 

diminui e a deposição de celulose também é prejudicada (BELTRÃO & AZEVEDO, 

1993). 

6.4.2 Crescimento do algodoeiro 

6.4.2.1 Estado nutricional 

Pelos resultados da análise foliar do algodoeiro observou-se teores 

adequados de fósforo, cálcio, magnésio, enxofre, cobre, ferro, manganês, zinco e 

boro (RAIJ, 1997; MALAVOLTA, 1980). 

No caso do nitrogênio o teor ficou abaixo de 35 g kg-1 (adequado: 35 a 40 g 

kg-1) nas plantas cultivadas sobre palha de milheto/soja e de milheto, ambas na 

ausência da adubação nitrogenada (Tabela 12). Parte da deficiência pode ser 

atribuída à imobilização do nitrogênio, já que a relação C/N do milheto residual era 

superior a 26 (Tabela 11), condição em que há competição pelo N do solo por parte 

dos micro-organismos decompositores, principalmente na presença de carbono 

oxidável (1.741,8 kg ha-1). A quantidade de carbono oxidável (C-oxidável) pode ser 
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estimada pelo produto entre a quantidade de resíduo e a porcentagem de C da 

biomassa vegetal que neste caso foi de 41,8%. 

 

Tabela 12 - Teor de nutrientes na folha diagnóstica do algodoeiro adensado, em razão da sucessão e 
da dose de nitrogênio, safra 2010/11 

Palha 
Dose N N P K Ca Mg S  Cu Fe Zn Mn B 

(kg ha-1) g kg-1  mg kg-1 

Soja/Milheto - 32,9 6,5 13,0 19,4 2,8 4,9  6,0 124,0 27,0 142,0 43,0 

Soja/Milheto 50 35,0 5,4 11,0 20,2 3,4 4,9  8,0 104,0 29,0 158,0 37,0 

Soja/Milheto 100 39,2 5,0 14,3 25,4 4,1 5,1  6,0 136,0 26,0 72,0 40,0 

Soja/Milheto 200 44,8 4,3 11,7 23,4 4,7 5,1  8,0 128,0 30,0 72,0 34,0 

Soja - 36,4 6,2 14,3 17,5 2,6 4,9  6,0 196,0 24,0 128,0 45,0 

Soja 50 31,5 4,6 11,0 26,0 4,3 4,7  6,0 132,0 25,0 140,0 54,0 

Soja 100 40,6 3,7 9,7 26,8 4,7 4,9  6,0 128,0 27,0 142,0 56,0 

Soja 200 44,8 4,2 16,4 28,6 3,4 5,1  8,0 176,0 24,0 266,0 57,0 

Milheto - 30,8 3,4 9,0 25,8 3,0 4,7  6,0 104,0 20,0 130,0 70,0 

Milheto 50 34,3 3,9 11,7 23,3 2,4 4,7  6,0 124,0 20,0 92,0 48,0 

Milheto 100 35,0 3,4 12,3 23,8 3,3 4,9  6,0 140,0 25,0 144,0 55,0 

Milheto 200 44,1 4,7 14,3 21,8 3,3 4,7  8,0 116,0 36,0 240,0 39,0 

Pousio - 45,5 6,2 15,7 22,4 3,5 4,7  8,0 136,0 33,0 110,0 31,0 

Pousio 50 45,5 5,0 13,7 30,8 3,2 4,9  6,0 156,0 28,0 72,0 55,0 

Pousio 100 40,6 3,9 11,0 25,8 3,1 4,9  6,0 124,0 24,0 128,0 23,0 

Pousio 200 44,8 5,1 16,4 21,7 4,2 4,7  8,0 148,0 28,0 212,0 42,0 

 

Os teores de potássio variaram de 9 a 16,4 g kg-1 e foram os mais 

discrepantes em relação a classe aceita como adequada (15 a 25 g kg-1). O teor 

médio de K presente no solo (Tabela 3) mais a adubação de manutenção realizada, 

não impediram que os teores foliares ficassem abaixo da classe adequada. Como a 

coleta de folha para a diagnose foi realizada na segunda quinzena de março, após 

um intenso período chuvoso (Figura 3), pode-se admitir que parte desse nutriente 

tenha sido retirada das folhas por lixiviação (MALAVOLTA, 2006). Esta observação 

demonstra o cuidado que deve ter na interpretação dos resultados da análise foliar, 

a qual não pode desconsiderar o ambiente antes da amostragem. 
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6.4.2.2 Altura de plantas 

A interação entre dose de nitrogênio e palha não foi significativa para a altura 

da planta. No que diz respeito à sucessão (Tabela 13), inicialmente a altura da 

planta foi semelhante entre os tratamentos. A partir dos 38 DAE as plantas 

cultivadas sobre palha de milheto eram mais altas. Em avaliações posteriores, a 

área em pousio proporcionou crescimento semelhante à planta cultivada sobre palha 

de milheto. Na última avaliação aos 120 DAE, a menor altura foi registrada nas 

plantas das parcelas após soja, enquanto a maior foi observada naquelas cultivadas 

na área em pousio. Estas não diferiram das plantas cultivadas sobre a palha de 

milheto, que por sua vez também foram semelhantes nas que foram cultivadas sobre 

palha de milheto/soja. 

Devido o nitrogênio ser o maior responsável pela vegetação, esperava-se 

maior altura das plantas na área cultivada com soja, visto que a palha da leguminosa 

fornece mais nitrogênio do que a sua demanda para a decomposição do resíduo 

(ALTMANN, 2009). Mas isso não aconteceu; cujo resultado pode ser devido a 

grande exportação de N pelos novos cultivares de soja (ALVES et al., 2003). Nesse 

caso a diferença fora atendida pela reserva do solo.  

Por outro lado, ao comparar a altura da planta (Tabela 13) com a retenção de 

frutos (Tabela 18), que será discutida posteriormente, conclui-se que estas variáveis 

são dependentes. Os manejos com milheto/soja e soja proporcionaram a maior 

retenção de frutos o que levou a menor altura de plantas. Assim, o nitrogênio 

proveniente dos restos culturais da soja deve ter contribuído para a retenção dos 

frutos das primeiras posições da planta. 

 

Tabela 13 - Altura da planta (m) do algodoeiro adensado, em razão da sucessão, safra 2010/11 

Palha 
Dias após a emergência (DAE) 

22 38 54 69 84 100 120 

Milheto/Soja 0,28 a 0,59 b 0,71 bc 0,78 a 0,83 bc 0,84 b 0,88 bc 

Soja 0,25 a 0,54 c 0,67 c 0,74 a 0,80 c 0,81 b 0,82 c 

Milheto 0,29 a 0,63 a 0,78 a 0,91 a 0,92 ab 0,94 a 0,96 ab 

Pousio 0,25 a 0,59 b 0,74 ab 0,87 a 0,98 a 1,01 a 1,01 a 

CV (%) 14,09 6,51 7,00 20,92 25,3 9,35 11,35 

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem pelo teste Tukey a 5% de probabilidade 
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A resposta em altura do algodoeiro à aplicação de nitrogênio foi linear, ou 

seja, quanto maior a dose do nutriente, maior a altura da planta. O resultado da 

análise de regressão da altura em função da dose de N aos 120 DAE (Figura 5) 

corrobora vários dados semelhantes (KOLI et al., 1976; McFARLAND et al., 1999; 

BAUER et al., 2003; BELL et al., 2003; CARVALHO et al., 2007). 

Altas doses de N promovem um crescimento excessivo, o que resulta em uma 

menor produção de frutos (KOLI et al., 1976; McFARLAND et al., 1999; BAUER et 

al., 2003; BELL et al., 2003), devido o autossombreamento, que leva ao abortamento 

dos frutos do terço inferior. Sem os frutos a competição desse dreno é reduzida e em 

razão disso o crescimento vegetativo é maior. 

O uso do regulador de crescimento permite o aumento da dose de nitrogênio, 

sem o risco de autossombreamento. No presente experimento todos os tratamentos 

receberam a mesma dose de regulador, quando a mesma deveria variar de acordo 

com a avaliação feita “in loco”. Por certo, este foi o motivo da expressiva resposta ao 

nitrogênio.  
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Figura 5 – Altura média final da planta de algodoeiro (m) adensado aos 120 DAE, em função da dose 

de nitrogênio, safra 2010/11 
  

6.4.2.3 Número de ramos frutíferos 

No mapeamento de plantas realizado aos 120 DAE, o algodoeiro cultivado em 

área após pousio apresentou o maior número de ramos frutíferos. A presença de 

) 



 

 
 

56 

palha reduziu este valor, sem diferença para o tipo de sucessão (Tabela 14). Após o 

pousio as plantas cresceram mais (Tabela 13) e por isso aumentou o número de 

ramos frutíferos (Tabela 14). 

 

Tabela 14 - Número de ramos frutíferos do algodoeiro adensado aos 120 DAE em razão da sucessão, 
safra 2010/11 

Palha Ramos frutíferos 

Milheto/Soja 12,20 b 

Soja 12,65 b 

Milheto 12,68 b 

Pousio 15,01 a 

CV (%) 12,92 
Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de 

probabilidade. 

 

O número de ramos frutíferos do algodoeiro correlacionou com a dose de 

nitrogênio (Figura 6), fato este associado ao crescimento da planta (Figura 5). 
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Figura 6 - Número total de ramos frutíferos do algodoeiro adensado em função da dose de nitrogênio, 

safra 2010/11 

 

6.4.2.4 Número de nós acima da última flor branca 

Aos 64 DAE foi realizada a contagem do número de nós acima da última flor 

branca (NAF). Nesta época constatou-se, visualmente, o corte fisiológico. Nesse 

período houve interação significativa entre a palha de cobertura e a dose de N, 

motivo pelo qual a discussão do tipo de sucessão (natureza da palha) será discutida 
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dentro de cada dose de N. O NAF serve como referência do momento em que se dá 

o corte fisiológico ("cut out"), ou seja, quando a demanda por fotoassimilados se 

iguala à disponibilidade. Com isso, o crescimento da planta é praticamente cessado 

e o potencial de produção da cultura fica estabelecido. 

Quando não aplicou nitrogênio no algodão após pousio, obteve-se um maior 

NAF do que nas situações com palha, resultado que se manteve mesmo com a 

aplicação de 50 kg ha-1 de N. Portanto, as plantas do algodoeiro após pousio 

apresentavam crescimento e, portanto, com maior potencial para produção, 

enquanto nas áreas com palha as plantas cessaram o crescimento (Tabela 15).  

A aplicação de 100 kg ha-1 de nitrogênio igualou o NAF apenas as áreas com 

milheto ou soja a área de pousio, sendo que a palha de soja e a de milheto com soja 

não diferiram estatisticamente nessa dose. Portanto, mesmo com a aplicação de 100 

kg ha-1 a presença de palha tende a reduzir o NAF, devido o maior número de frutos 

por planta nesta situação o que reduz a relação fonte dreno. 

A resposta do algodoeiro sobre a palha de soja à maior dose de N foi 

significativamente inferior ao da cultura após o pousio, apesar de não apresentar 

diferença entre as lavouras cultivadas na palha. A aplicação do nitrogênio aumentou 

o NAF na sucessão em todas as situações de palha, tendendo a igualar os 

resultados a partir do fornecimento de 100 kg ha-1 de N. O NAF foi prejudicado pela 

sucessão, independentemente da natureza do resíduo. 

 

Tabela 15 - Resultados da análise de variância e de regressão para o número de nós acima da última 
flor branca aos 64 DAE do algodoeiro adensado, em função da dose de nitrogênio no 
cultivo em sucessão, safra 2010/11 

Palha 
Doses de nitrogênio (kg ha-1)  

0 50 100 200  

Milheto/Soja 3,55 b 4,40 b 4,05 b 5,20 ab (R
2
=0,80) 

Soja 3,45 b 3,70 b 4,75 ab 4,85 b (R
2
=0,80) 

Milheto 3,35 b 4,00 b 5,00 a 5,30 ab (R
2
=0,87) 

Pousio 5,45 a 5,55 a 5,45 a 5,75 a Não significativo 

CV (%) 8,30 8,98 

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 
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A presença da palha favoreceu a retenção dos frutos, principalmente nas 

primeiras posições, reduziu o crescimento vegetativo e o corte fisiológico foi 

antecipado. Por outro lado a maior dose de nitrogênio estimulou a vegetação, com 

maior abortamento dos frutos do terço inferior, e atrasou o corte fisiológico. Vale 

destacar que o objetivo do sistema adensado é alcançar o corte fisiológico em 

menos tempo, garantir os frutos do terço inferior, com um ciclo menor. Daí a 

preocupação com o manejo do N no algodoeiro adensado. 

Pela análise da dose de N dentro de cada tipo de palha (Figura 7) observou 

resposta linear para o NAF, quando cultivado sobre milheto/soja, soja e milheto. A 

maior resposta foi observada na palha de milheto. Portanto, na presença de palha a 

aplicação de nitrogênio atrasa o momento do corte fisiológico, pois o crescimento do 

algodoeiro continua por mais tempo. 

Por outro lado, o NAF no algodoeiro cultivado após pousio não respondeu à 

aplicação de nitrogênio, cujo comportamento se deve, provavelmente, a baixa 

retenção de frutos nessas plantas, em razão do crescimento vigoroso, mesmo sem 

adição de N. 
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Figura 7 – Número de nós acima da última flor branca do algodoeiro adensado aos 64 DAE, em 
função da dose de nitrogênio no cultivo em sucessão, safra 2010/11 

6.4.2.5 Teor de nitrogênio 

A maior concentração de N, sem fornecimento do nutriente, foi determinada 

nas plantas cultivadas após pousio, o que pode ser explicado, em parte, pela 

presença de menos frutos competindo pelo N do solo. Mesmo com a aplicação de 50 
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kg ha-1 de N o teor foliar dessas plantas continuou superior ao das plantas cultivadas 

em sucessão sobre palha. Somente quando aplicou a maior dose de N (200 kg ha-1) 

não constatou diferença no teor de nitrogênio foliar (Tabela 16). Novamente, a 

presença de palha, independentemente do tipo de sucessão, requer um 

fornecimento externo de N. 

 

Tabela 16 - Teor de nitrogênio foliar (g kg
-1

) do algodoeiro adensado aos 57 DAE, em função da dose 
de nitrogênio no cultivo em sucessão, safra 2010/11 

Palha 
Doses de nitrogênio (kg ha-1)  

0 50 100 200  

Milheto/Soja 38,75 b 43,53 b 46,50 b 48,72 a  
(R

2
=0,88) 

Soja 38,36 b 40,05 b 46,92 ab 50,63 a 
  

(R
2
=0,92) 

Milheto 35,07 b 40,11 b 46,48 b 51,37 a  
(R

2
=0,95) 

Pousio 53,24 a 51,75 a 52,02 a 52,48 a Não significativo 

CV (%) 6,09 6,05 

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem pelo teste Tukey a 5% de probabilidade 

 
A concentração de nitrogênio foliar no algodoeiro aumentou linearmente com 

a aplicação do nutriente na presença de palha, enquanto nas plantas cultivadas 

após o pousio não houve resposta (Figura 8).  
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Figura 8 - Teor de nitrogênio foliar (g kg

-1
) do algodoeiro adensado aos 57 DAE, em função da dose 

de nitrogênio no cultivo em sucessão, safra 2010/11 

 

6.4.3 Componentes da produção do algodoeiro 

6.4.3.1 Número de posições frutíferas aos 120 DAE 

O número de posições frutíferas indica o potencial de produção, visto que a 

produtividade é função do número de plantas, do número de frutos por planta e da 

massa de cada fruto. Cabe mencionar que um grande número de posições frutíferas 

não indica necessariamente mais frutos, mas que há um potencial maior, em razão 

do expressivo crescimento vegetativo. 

Na ausência da adubação nitrogenada o algodoeiro cultivado após o pousio 

tinha um número maior de posições frutíferas, apesar de não diferir das plantas 

conduzidas sobre resíduos de milheto/soja. Esta variável não diferiu entre os 

sistemas de sucessão quando adubou com 100 e 200 kg ha-1 de N (Tabela 17). Na 

presença de resíduo a retenção de frutos foi superior, justamente quando o 

crescimento da planta foi prejudicado e apresentavam menos ramos frutíferos e de 

posições frutíferas. Parece que a competição pelo nitrogênio provocado pelos micro-

organismos durante a decomposição do resíduo da cultura antecessora foi muito 

importante. 
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Tabela 17 - Número de posições frutíferas do algodoeiro adensado aos 120 DAE, em função da 
dose de nitrogênio no cultivo em sucessão, safra 2010/11 

Palha 
Doses de nitrogênio (kg ha-1)  

0 50 100 200  

Milheto/Soja 17,75 ab 19,25 b  25,28 a 29,44 a  (R
2
=0,94) 

Soja 12,08 b 18,34 b 21,75 a 28,73 a  (R
2
=0,97) 

Milheto 11,25 b 14,56 b 23,33 a 30,44 a  (R
2
=0,96) 

Pousio 23,61 a 28,90 a 30,34 a 33,34 a  (R
2
=0,88) 

CV (%) 30,47 11,86 

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

 

O número de posições frutíferas aumentou linearmente com a dose de N para 

cada tipo de sucessão. Assim, a aplicação do elemento proporcionou maior potencial 

de produção da lavoura, independentemente da presença de palha, como resultado 

do maior crescimento das plantas (Figura 5). 
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Figura 9 – Número de posições frutíferas do algodoeiro adensado aos 120 DAE, em função da dose 
de nitrogênio no cultivo em sucessão, safra 2010/11 

6.4.3.2 Retenção de frutos aos 120 DAE 

O número de posições frutíferas contribui para o potencial de produção das 

plantas, entretanto é a retenção de frutos que realmente determina a colheita final. 

Na presente pesquisa a retenção foi influenciada apenas pelo resíduo da sucessão, 
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sem influência da dose de nitrogênio. Para estudar esta variável os dados foram 

separados em terço inferior, médio e superior do algodoeiro (Tabela 18). 

No terço inferior a maior retenção ocorreu quando as plantas foram cultivadas 

em palha de milheto/soja e na de soja, sem diferença entre ambas. Já o algodoeiro 

sobre palha de milheto ou em área de pousio reteve menos. Assim, os resíduos da 

cultura de soja proporcionaram benefícios ao algodoeiro, possivelmente 

fornecimento de nitrogênio, visto a baixa relação C/N da cobertura. 

Possivelmente, onde havia resíduo vegetal, a disponibilidade de água em 

razão da menor evaporação, deve ter favorecido a retenção dos frutos. Esta é uma 

vantagem que deve ser buscada no algodoeiro adensado, pois a semeadura é feita 

tardiamente e a formação dos frutos, em geral, ocorre em período com pouca chuva. 

 

Tabela 18 - Retenção de frutos (%) do algodoeiro adensado aos 120 DAE, em função da dose de 
nitrogênio no cultivo em sucessão, safra 2010/11 

Palha 
Parte da planta 

Inferior Médio Superior 

Milheto/Soja 40,33 a 22,46 a 8,17 a 

Soja 42,14 a 18,14 ab 4,51 a 

Milheto 32,07 b 19,09 ab 3,04 a 

Pousio 25,11 b 13,25 b 3,38 a 

CV (%) 19,19 34,85 8,62 

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem pelo teste Tukey a 5% de probabilidade 

 

A retenção de frutos no terço médio também foi superior nas plantas sobre 

palha de milheto/soja, apesar de não diferir daquelas cultivadas sob palha de soja e 

de milheto. A menor foi registrada na área em pousio, sem diferir das situações com 

palha de soja e de milheto. O terço superior reteve poucos frutos, menos de 10%, 

sem interferência do resíduo proveniente da sucessão. Esse resultado se deve ao 

ambiente limitante no final do ciclo, com baixa temperatura e pouca disponibilidade 

hídrica, fatores essências para a formação dos frutos (Figura 3). 

Pelo que foi apresentado, apesar da ausência de palha ter proporcionado 

maior número de posições frutíferas (item 6.4.3.1), principalmente com baixa dose 

de nitrogênio, a retenção de frutos foi superior na presença de palha, com destaque 

para áreas cultivadas com soja. Como a retenção de frutos no terço inferior e médio 
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foi maior nas áreas com palha, assim a demanda por assimilados pelos frutos foi 

superior do que no algodoeiro após o pousio, pois neste ambiente os assimilados 

foram direcionados para a vegetação. Desta forma, na ausência de cobertura 

vegetal do solo o algodoeiro apresentou maior altura, mais ramos reprodutivos, 

maior quantidade de ramos acima da última flor branca e maior teor de nitrogênio. 

Esta observação pode ser atribuída à menor demanda de N presente no solo por 

parte dos micro-organismos durante a decomposição do C-oxidável. 

6.4.3.3 Produtividade 

A produtividade do algodoeiro adensado dependeu da presença de resíduo e 

da dose de nitrogênio, com interação significativa entre ambas (Tabela 19). Na 

ausência de N o algodão sobre palha de milheto/soja proporcionou a maior 

produtividade, seguida do resíduo de soja e milheto. A menor produtividade foi 

obtida no algodão cultivado após o pousio. 

O algodoeiro cultivado sobre a resteva de milheto/soja, em que havia 6.390,4 

kg ha-1 de biomassa seca, com C/N de 22,7 e 2.522,52 kg ha-1 de C-oxidável,  deve 

ter favorecido os micro-organismos decompositores, que pode ter causado 

alternância entre mineralização e imobilização. Ressalte-se, também, a 

probabilidade de maior disponibilidade hídrica para a formação dos frutos, como 

indica a grande quantidade de resíduo presente. Nas áreas com soja e milheto não 

houve diferença na produção do algodão.  

Vale lembrar que a produtividade relacionou diretamente com a retenção dos 

frutos do baixeiro, e este correlacionou inversamente com o crescimento vegetativo. 

Parece, portanto, que a demanda mais ou menos intensa de N para decompor os 

resíduos impediu um crescimento vigoroso, que resultou em maior produtividade, 

sem descartar, evidentemente, a provável disponibilidade hídrica em solo com 

resíduo vegetal. 

A aplicação de 50 kg ha-1 de N favoreceu a produtividade e manteve o 

comportamento sobre as diferentes sucessões. Na área após milheto, apesar da 

maior quantidade de palha do que na área após soja, a relação C/N de 32,7 pode ter 

levado a uma imobilização mais intensa de nitrogênio. 

O fornecimento de 100 kg ha-1 propiciou maiores produtividades do algodoeiro 

cultivado na presença de palha, as quais foram significativamente superiores aos 

resultados após o pousio. Na maior dose (200 kg ha-1) a vantagem da presença de 
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palha pode ser prejudicada, como indica a semelhança da produtividade da cultura 

sobre resíduo de milheto/soja com a da área em pousio (Tabela 19). Vale lembrar 

que todos os tratamentos receberam a mesma dose de regulador de crescimento e 

assim, nas maiores doses de nitrogênio houve um aumento do autossombreamento, 

o que reduziu a produtividade, ao ponto de equiparar a boa produtividade de uma 

condição com palha ao manejo convencional, ou seja, após o pousio. 

 
 
Tabela 19 - Produtividade do algodoeiro adensado (algodão em caroço) em função da dose de 

nitrogênio no cultivo em sucessão, safra 2010/11 

Palha 
Doses de nitrogênio (kg ha-1)  

0 50 100 200  

Milheto/Soja 2.443,3a 2.941,4a 2.930,3a 2.153,6ab 
    (R

2
=0,98) 

Soja 1.798,8b 2.791,2ab 2.630,3a 2.558,1a 
    (R

2
=0,83) 

Milheto 1.821,0b 2.291,4b 2.358,1a 2.532,1a 
    

(R
2
=0,78) 

Pousio 1.091,4c 1.369,2c 1.761,8b 1.897,0b 
 

(R
2
=0,88) 

CV (%) 15,32 13,52 

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem pelo teste Tukey a 5% de probabilidade 

 
A resposta do algodoeiro adensado a dose de nitrogênio foi do tipo quadrática 

no cultivo sobre palha de milheto/soja e sobre soja. Nas áreas de milheto ou pousio 

obteve-se resposta linear (Figura 10). No caso do milheto a imobilização de N, 

devido a relação C/N de 32,7 prejudicou a retenção dos frutos do terço inferior. 

No caso da área com milheto/soja a produtividade máxima foi igual a 2.981,9 

kg ha-1 de algodão em caroço, com a aplicação de 88 kg ha-1 de N. Na área com 

apenas palha de soja, a produtividade máxima foi de 2.845,0 kg ha-1 com aplicação 

de 127 kg ha-1 de nitrogênio. 

A resposta a adubação foi linear nas áreas em pousio ou com palha de 

milheto, entretanto para se obter níveis de produtividade similares aos das áreas 

com palha seriam necessárias doses bem maiores, acima da dose estudada. 

Importante destacar que dificilmente a resposta aumentaria pelo aumento da dose 
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de N, devido ao curto período favorável a produção e ao autossombreamento (item 

6.4.1). 

Dose de nitrogênio (kg ha
-1

)

0 50 100 150 200 250

P
ro

d
u
ti
vi

d
a

d
e

 (
k
g

 h
a

-1
)

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Milheto / Soja 

Soja 

Milheto 

Pousio 

Milheto / Soja

Soja

Milheto

Pousio

 

Figura 10 – Produtividade do algodoeiro adensado (algodão em caroço) em função da dose de 
nitrogênio no cultivo em sucessão, safra 2009/10 

 

6.4.3.4 Rendimento em fibra 

O rendimento em fibra também foi dependente do resíduo presente no solo e 

da dose de nitrogênio. Na ausência de N e com a aplicação de 50 kg ha-1 o 

rendimento de fibra foi significativamente superior no algodoeiro cultivado sobre 

palha. Este resultado pode ser atribuído a disponibilidade de água, mesmo no final 

do ciclo. 

O maior rendimento de fibra foi obtido com a dose de 100 kg ha-1 na área com 

palha de milheto/soja, enquanto o pior foi registrado nas plantas cultivadas após o 

pousio, com valores intermediários sobre palha de soja e de milheto. A explicação 

para o menor rendimento na área após pousio pode ser atribuída à perda dos 

primeiros frutos, os quais seriam formados no período inicial do ciclo em condições 

climáticas favoráveis (item 6.4.1). Por fim, com a maior dose não foram registradas 

diferenças no rendimento em fibra (Tabela 20). 
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Tabela 20 - Resultados da análise de variância e de regressão do rendimento em fibra de algodão 
adensado (%) em função da dose de nitrogênio no cultivo em sucessão, safra 2009/10 

Palha 
Doses de nitrogênio (kg ha-1) 

Análise de regressão 
0 50 100 200 

Milheto/Soja 39,78 a 41,02 a 39,25 a 36,12 a Não significativo 

Soja 40,64 a 40,41 a 38,22 ab 38,04 a Não significativo 

Milheto 38,20 a 39,10 a 36,74 ab 38,56 a Não significativo 

Pousio 35,13 b 35,85 b 36,04 b 36,14 a Não significativo 

CV (%) 4,64 3,11 

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem pelo teste Tukey a 5% de probabilidade 

 

6.4.3.5 Parâmetros de qualidade da fibra 

Não foi observada interação entre palha e dose de nitrogênio nas dez 

variáveis de qualidade da fibra. A resposta a diferentes palhas foi significativa para 

cinco parâmetros estudados. Na presença de palha a fibra apresentou um melhor 

índice de uniformidade de comprimento, menor de fibras curtas e maior para 

micronaire e de maturidade (Tabela 21). Este resultado reflete a vantagem da 

retenção dos frutos no terço inferior e médio observado no cultivo sobre palha, ou 

seja, frutos que foram produzidos em condições climáticas favoráveis (item 6.4.1). 

Além disso, a cobertura do solo reduz a evaporação da água do solo, que fica 

disponível à transpiração pelas plantas. 

As fibras dos frutos das primeiras posições da planta (terço inferior) foram 

formados num período com maior temperatura média do que os das ultimas 

posições (terço médio e superior). Assim, na área em pousio o índice de maturidade 

e micronaire foram menores - no pousio a retenção dos frutos do terço inferior foi 

menor. O comprimento que depende da disponibilidade de água, também foi 

superior na presença de resíduo no solo. Novamente, vale a ideia da importância 

dos primeiros frutos, como também a disponibilidade de água no solo. 

No caso do índice de amarelecimento, o pior resultado ocorreu na área em 

pousio e o melhor no cultivo sobre palha de milheto/soja. As palhas de soja ou de 

milheto proporcionaram resultados intermediários para esta variável.  
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Tabela 21 - Resultados da análise da fibra produzida pelo algodoeiro adensado em função da dose 
de nitrogênio no cultivo em sucessão, safra 2009/10 

Parâmetro Milheto/Soja Soja Milheto Pousio CV (%) 

Comprimento médio (mm) 29,8 a 29,5 a 29,8 a 29,5 a 0,9 

Índice de uniformidade de 

comprimento (%) 
82,0 a 81,8 ab 82,1 a 81,2 b 0,7 

Índice de fibras curtas (%) 8,0 a 8,4 ab 7,9 a 9,4 b 13,9 

Tenacidade ruptura (g tex-') 30,6 a 30,4 a 30,6 a 29,7 a 4,4 

Alongamento de ruptura (%) 3,7 a 3,8 a 3,8 a 3,8 a 4,4 

Índice micronaire 3,8 a 3,7 a 3,6 a 3,1 b 6,3 

Índice de maturidade  

da fibra (%) 
86,5 a 86,5 a 86,1 a 84,9 b 0,5 

Reflectância da fibra (Rd %) 29,7 a 29,5 a 29,8 a 29,5 a 0,7 

Índice de amarelecimento  

da fibra (+b) 
6,4 a 6,5 ab 6,8 ab 7,0 b 6,9 

Previsão de fiabilidade do fio 

(índice) 
142,5 a 141,1 a 145,1 a 142,2 a 2,7 

Médias seguidas da mesma letra na linha não diferem pelo teste Tukey a 5% de probabilidade 

 
A resposta a dose de nitrogênio foi significativa somente para o índice 

micronaire. O fornecimento de nitrogênio reduziu o índice, independentemente do 

tipo de resíduo. Este resultado não corrobora o que se tem observado na 

cotonicultura atual, em que são utilizadas doses altas de nitrogênio e, ainda assim, 

obtém-se fibra de alta qualidade. O crescimento do algodoeiro (item 6.4.2.2) 

respondeu linearmente a aplicação de nitrogênio, em parte pelo uso da mesma dose 

de regulador. Com isso, o aumento da dose de N aumentou o autossombreamento, 

o que prejudicou a fotossíntese líquida e, consequentemente, o índice micronaire. 
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Figura 11 – Micronaire da fibra de algodão adensado em função da dose de nitrogênio no cultivo em 

sucessão, safra 2010/11 

Micronaire = - 1,3 10
-3

 dose + 3,67    (R
2 

= 0,71) 
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7 CONCLUSÃO 

 
O crescimento do algodoeiro adensado (altura, número de ramos frutíferos e 

nós acima da última flor branca) aumenta com a aplicação de nitrogênio e é 

inversamente relacionado com a retenção de frutos, a qual depende da quantidade 

de resíduo e da sua relação C/N. 

A produtividade do algodoeiro adensado tem resposta quadrática a aplicação 

de nitrogênio e é aumentada com a maior quantidade de palha, desde que a C/N 

seja inferior àquela de equilíbrio entre a demanda e a oferta de nitrogênio. 

A presença de palha proporciona melhor qualidade de fibra e a aplicação em 

excesso de nitrogênio tem efeito contrário. 
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