
O algodão é uma commodity que, en-
tre as culturas agrícolas, tem um
dos mais altos custos de produção

por hectare e que, nos últimos anos, tam-
bém vem enfrentando a concorrência des-
leal dos subsídios agrícolas fornecidos por
governos estrangeiros a produtores con-
correntes no mesmo mercado internacio-
nal da fibra. Como se isso não bastasse, o
câmbio, que em outros tempos beneficiou
as exportações nacionais, quando o dólar
não estava tão desvalorizado, agora é mais
um fator negativo. Este, porém, não é um
"privilégio" apenas desta cultura, mas de
outras tantas e até mesmo dos implemen-
tos agrícolas que são exportados, fato que
não invalida as reclamações dos represen-
tantes dos cotonicultores nacionais, como
o novo presidente da Associação Brasileira
de Produtores de Algodão (Abrapa), Ila-
roldo Cunha.

Há pouco mais de quatro anos o Bra-
sil ajuizou junto à Organização Mundial
do Comércio (OMC) uma ação que tinha
por objetivo a solução da questão dos sub-
sídios estrangeiros, questão essa que foi
vencida pelo país. No entanto, esses pro-
blemas continuam acontecendo, como a
defasagem na entrada do algodão transgê-
nico (Bolgardt), que baratearia os custos
de controle de pragas, por exemplo, um

dos principais problemas dos cotonicul-
tores. Os controles fitossanitários deman-
dam grande parte desses custos, segundo
Walter Jorge dos Santos, entomologista

'do Instituto Agronômico do Paraná (Ia-
par), especialista que se dedica há anos a
viabilizara cultura do algodão no Centro-
Oeste brasileiro. "O combate às lagartas e,
principalmente, ao bicudo do algodoeiro,
com uso racional de defensivos, destruição
de soqueiras e plantas que alimentem as
pragas na entressafra, são batalhas de toda
uma vida", diz o pesquisador.

Mas as preocupações relativas ao algo-
dão brasileiro, que tem ótimas caracterís-
ticas, como calibre, comprimento de fibra
e resistência, não se resumem ao controle
de pragas para obter uma maior produti-
vidade. É preciso buscar constantemente
o aprimoramento dessas qualidades, bem
como mantê-las até que a fibra chegue às
indústrias, o que muitas vezes não tem si-
do possível. Análises efetuadas pela Fun-
dação Blumenauense de Estudos Têxteis
com algodões produzidos no Brasil apon-
taram altos índices de neps (impurezas)
na pluma produzida. De acordo com a
análise, os índices mais elevados de neps
são verificados na produção oriunda dos
estados de Goiás (280 neps/g), São Paulo
(2ó8 neps/g), Minas Gerais (264 neps/g),

Mato Grosso do Sul (249 neps/g) e Maio
Grosso (222 neps/g). Os estados da Bahia |
e Paraná apresentam valores mais baixos,
ambos com 218 neps/g. "Este índice de
contaminantes diminui drasticamente o
valor de mercado da fibra, principalmen-
te quando se trata de exportação", afirma
Eleusio Curvelo, pesquisador da Embrapa
Algodão. "Apesar de esses índices serem
comparáveis aos das fibras oriundas dos
Estados Unidos, que apresentaram 255
neps/g em média, de acordo com os estu-
dos da Fundação Blumenauense".

O X da questão
Visando à redução do indesejável índi-

ce de neps no algodão, foram desenvolvi-
dos trabalhos que identificaram em qual
fase da produção se dava a contaminação
das fibras. De acordo com Curvelo, para
identificar as etapas do sistema de produ-
ção e da cadeia onde ocorria elevação do
número de neps, foi programada uma série
de ensaios'que avaliaram os reflexos sobre
os índices de neps dos seguintes fatores:
cultívares de algodão, desfoihamento, ti-
pos de colheita, manual e mecanizada, e
processo de descaroçamento. Através des-
se trabalho, o pesquisador pôde verificar
que todas as cultivares, quando colhidas
manualmente e beneficiadas em descaro-
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çadores de rolo, tinham baixos índices de
neps/grama, variando de 74 na BRS 197 a
165 na Acala SM 3. O beneficiamento em
descaroçadores de serras, em média, du-
plicou o número de neps, se comparado
com o beneficiamento em descaroçadores
de rolo. O uso de limpa-plumas do tipo
Constelation provocou aumento no nú-
mero de neps, especialmente no algodão
beneficiado sem umidificação.

Para o especialista em algodão da Mon-
santo Paulo Canci, a arquitetura das plan-
tas, termo dado à forma como a planta di-
vide sua massa foliar ao longo de sua estru-
tura, concorre diretamente para a produti-
vidade, bem como para maior qualidade
de sua produção de fibras. "Acreditamos
que para manter os níveis de produtivi-
dade ou mesmo incrementá-los, devemos
aumentar a proporção entre os galhos que
possuem a função de emitir folhas para
processamento da clorofila da planta e
aqueles responsáveis pela reprodução, is-
to é, flores que fecundadas darão origem
às maçãs", afirma.

Segundo o especialista, as plantas com
formato mais compacto permitem maior

penetração de luz nas camadas inferiores
do algodoeiro. As folhas pequenas podem
ser mais eficientes, permitindo maior pe-
netração de luz do que as folhas grandes
que, além de gastar mais energia no cresci-
mento, permitem menor penetração de luz
nas camadas inferiores da planta, fator que
determina uma produtividade menor. "As

folhas do topo recebem 50% mais luz do
que podem utilizar eficientemente, mas as
folhas que ficam sombreadas recebem uma
quantidade insuficiente", diz Canci.

"O sistema de plantio, ou design de
plantio, como os modelos de skip row
(pular linhas) utilizados em vários paí-
ses, aumenta a penetração de luz e pode
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aumentar a retenção de frutos em mais de
10%", afirma Canci. "A questão do apro-
veitamento e penetração de luz é tão pro-
funda que pode ser determinante para a
retenção e apodrecimento dos frutos e o
aparecimento de doenças foliares em uma
lavoura de algodão."

"Em um mesmo dia e em uma mesma
planta, temos frutos onde a fibra está em
processo de elongação, acumulando celu-
lose ou em maturação completa", diz Can-
ci. "Mais de 90% dos neps estão associados
a fibras imaturas. Normalmente os neps
são formados pelo emaranhado de fibras
imaturas com maduras. Deste modo, reco-
menda o especialista, devemos nos ater às
causas que geram fibra imatura ou de baixo
micronaire, embora algodão com alto mi-
cronaire também possa gerar neps."

De acordo com Paulo Canci, são du-
as as causas do baixo micronaire ou fibra
imatura. A primeira é de origem varietal;
a segunda é a imaturidade da fibra que,
combinada com o baixo diâmetro, con-
tribui para o aparecimento de neps. "Por
isso", diz Canci, "é preciso ficar de olho no
momento adequado à finalização do ciclo
da cultura, o qual poderá causar o apareci-
mento de fibra imatura. Quando as folhas
são removidas, o desenvolvimento da fibra
pára em 2 ou 3 dias. Considerando que os
capulhos em uma planta (terço inferior,
médio e superior) se encontram em dife-
rentes fases de maturação, teremos como
conseqüência um menor micronaire. Nes-
te cenário teríamos uma maior quantidade
de fibra imatura sendo formadas no terço
médio e superior da planta, que não tive-
ram tempo suficiente para maturar e acu-
mular celulose em suas paredes. Quando
estes capulhos são misturados com os do
terço inferior (maduras e com alto micro-
naire) durante a colheita, o produto final
terá baixo micronaire associado a baixa
uniformidade."

"Esta desuniformidade causa a quebra
da fibra e problemas de tintura, comuns
com os neps durante a fabricação do fio
ou tecidos", conclui Canci. "Para evitar
altos índices de neps, o cotonicultor deve
estar atento aos fatores que podem levar
ao aumento de fibras imaturas". Ele reco-
menda ainda especial atenção à nutrição
de plantas e uso de maturadores e desfo-
Ihantes em épocas adequadas.

Em relação à umidade relativa do ar, se-
reno e ou chuvas, e sua influência na qua-
lidade da pluma, Paulo Canci afirma que
a ausência de chuvas e a baixa umidade
no período de abertura e colheita do algo-
dão são fatores importantes na qualidade
finai da pluma. No entanto, as variedades
de algodão podem apresentar diferenças

em conteúdo de açúcares e diferentes res-
postas ao ataque de fungos. Talvez o mais
importante fator nesse processo seja a rea-
lização da desfolha prematura, resultando
em níveis maiores de açúcar (fibra imatu-
ra) e predispondo os capulhos à infecção
por fungos.

Segundo o especialista Napoleão Es-
berard, da Embrapa Algodão, através do
desfolhamento químico o produtor tem
vantagens, como a maior facilidade de co-
lheita. Na cotonicultura de elevado nível
tecnológico, com o uso de insumos mo-
dernos e quase toda mecanizada, como
já é praticada no Brasil, especialmente na
região Centro-Oeste, o uso de produtos
químicos para provocar a queda das folhas
é de vital importância para obter maior

rendimento da colheita e, principalmen-
te, algodão de melhor qualidade, devido à
redução de impurezas (neps). Ele salienta
que, devido à complexidade do algodoei-
ro, que emite folhas e ramos com diferen-
tes funções, vegetativos ou frutíferos, e com
diferentes períodos de vida e, além disso,
é uma planta de crescimento indetermina-
do, caso providências corretas não sejam
tomadas, certamente o produtor terá pro-
blemas na hora da colheita. "Sem contar
que os custos de produção vão subir e a
qualidade do produto final vai cair de for-
ma significativa", adverte Esberard.

Por outro lado, com a desfolha quími-
ca realizada corretamente (respeitando a
época de aplicação, definição dos produtos
a serem usados e dosagens, além da obser-
vação de elementos do clima e do estado
geral da cultura), o cotonicultor obtém vá-
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rias vantagens. Ele enumera a melhoria na
performance das colheitadeiras, o aumen-
to na abertura das maçãs devido à radiação
solar, o aumento de hormônios na planta,
a redução do apodrecimento de maçãs pe-
la maior penetração da luz e do ar e maior
facilidade para operar acolhedora, devido
à maior visibilidade, melhorando a efici-
ência da colheita.Os desfolhantes e matu-
radores, que também promovem a queda
das folhas, mais usados na atualidade, são
compostos orgânicos tais como ethephon,
thidiazuron,e dimethipim, que interferem
no balanço de hormônios das plantas, e o
etileno, retardador do crescimento.

Napoleão Esberard alerta que, para que
os desfolhantes funcionem bem, é neces-
sário que sejam aplicados nas dosagens
corretas e com vazão e pressão suficientes
para que todas as folhas da planta fiquem
molhadas. Além disso, as condições do
ambiente devem favorecer a absorção do
produto. Tais condições são temperaturas
do ambiente superiores a 20° C e umidade
relativa do ar mediana. A baixa umidade
relativa do ar (menos de 45%) durante a
aplicação reduz a absorção devido à rápi-
da evaporação da calda do produto na su-
perfície da folha.

Esberard explica que, no processo de
desfolharnento, as folhas mais velhas são
as primeiras a caírem. Em tais condições,
ou no caso de folhas mais cerosas, o pro-
dutor deve usar um agente coadjuvante
na calda do produto a ser pulverizado, do
tipo espalhante adesivo. Para finalizar, o
pesquisador afirma que, no prazo de dez a
quinze dias após a aplicação do desfolhan-
te, a maioria das folhas cai. "Devemos apli-
car os produtos quando pelo menos cerca
de 60% dos frutos estiverem já abertos ou
em fase inicial de abertura", concluí.

O trabalho desenvolvi-
do pelo pesquisador da Em-
brapa Algodão Eleusio Cur-
vei dá conta de que as dife-
rentes colhedoras presentes
no mercado não alteram o
índice de neps na fibra do
algodão. No entanto, todo
cuidado é pouco quando se
trata de um bem tão valioso
e com alto custo de produ-
ção. Por isso, de acordo com
o engenheiro de vendas da
John Deere Marco Ripo-
11, os cuidados na colheita
começam com a velocida-
de de deslocamento da co-
Ihedora versus o potencial
produtivo das lavouras. "Is-
so é básico: lavoura com maior capacidade
produtiva precisa ser colhida com menor
velocidade", diz Ripou. "Sem contar que
esta velocidade precisa estar perfeitamen-
te sincronizada com a rotação dos fusos
da unidade de colheita". A quantidade de
fusos, o sentido de rotação dos mesmos e
uma ventilação adequada, bem como o de-
senho do cesto da colhedora, determinam
uma colheita perfeita, com reduzida conta-
minação das plumas por impurezas.

Ripoli explica que, quando os fusos gi-
ram no mesmo sentido de rotação, o atrito
com a planta é menor, "o que reduz consi-
deravelmente a possibilidade de neps nas
plumas". Entretanto, quando estes fusos,
responsáveis pela retirada da pluma dos
capulhos, giram em sentidos contrários, há
um aumento do contato da pluma com os
restos da planta, ampliando a presença de
contaminantes no produto final.

Marco Ripoli afirma, ainda, que o nú-
mero de fusos bem como a rotação dos
tambores, diferencia as colhedoras, mas
também lembra que o uso de detergente
promove o bom funcionamento dos fusos,
rnantendo-os limpos e com capacidade de
retirar a fibra dos capulhos. As colhedoras
possuem tanques de detergentes com capa-
cidade de 1,3 mil litros, o que dá uma auto-
nomia de aproximadamente 12 horas.

Os anos de pesquisas feitas no Brasil e
em outros países mostram que os conhe-
cimentos na área de genética, a escolha
das variedades e os cuidados com o ma-
nejo fitossanitário permitem ao produtor
melhorar a qualidade das fibras e, conse-
qüentemente, aumentar a rentabilidade
de sua lavoura. QD

Leia na próxima edição, a seqüência desta
matéria: Da colheita à comercialização.
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