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Vocês são a luz do mundo. Não pode 
ficar escondida uma cidade construída 
sobre um monte. Ninguém acende uma 
lâmpada para coloca-la debaixo de uma 
vasilha, e sim para colocá-la no 
candeeiro, onde ela brilha para todos os 
que estão em casa. 

(Bíblia Sagrada: Edição Pastoral, Mateus, cap 5: 

vs. 14 - 15, p. 1184 - 1185) 



 
 

 

RESUMO 
 
 

O nitrogênio é considerado nutriente mais importante para o algodoeiro em 
função de sua elevada exigência e extração em maiores quantidades do solo, 
contudo maioria dos solos onde o algodão é cultivado o nitrogênio é o principal 
fator limitante para a produtividade. Com isso objetivou-se com este trabalho 
avaliar a influência da adubação nitrogenada no rendimento do algodoeiro em 
segunda safra em Vilhena – Rondônia. O experimento foi conduzido na safra 
2017/18 na Fazenda Independência, município de Vilhena - Rondônia, em solo 
de textura muito argilosa na camada 0-20 cm de profundidade. O delineamento 
experimental adotado foi em blocos casualizados com quatro tratamentos e 
cinco repetições. Os tratamentos testados foram doses de nitrogênio, sendo: T1 
- testemunha com apenas adubação de plantio e residuais da cultura 
antecessora; T2 - Padrão da fazenda com 119,25 kg.ha-¹ de N; T3 - 50% da dose 
usado no Padrão da fazenda correspondendo a 59,62 kg.ha-¹ de N; T4 - dose 
Padrão Fazenda acrescida de mais 50% de nitrogênio correspondendo a 178,87 
kg.ha-¹ de N foi utilizado ureia polímera como fonte de nitrogênio. O cultivar 
plantada foi FMT 701 convencional, de crescimento indeterminado, o plantio 
realizado em janeiro de 2018, com espaçamento de 0,76 cm entre linhas e sete 
sementes metro linear, no qual teve stand final de 5,5 plantas por metros. Foram 
coletados os capulhos de 10 plantas de forma casualizada dentro da área útil da 
parcela experimental, que foram pesados à pluma e caroço para ter os dados de 
produtividade em que depois foi realizada a separação de caroço e pluma. Com 
os dados obtidos realizou-se análise de variância, seguida de regressão 
polinomial, e se necessário teste de média. Para as variáveis massa de pluma, 
massa de caroço e produtividade do algodoeiro houve diferença significativa em 
função da adubação nitrogenada adotada. Onde a massa de pluma, o tratamento 
testemunha teve resultado superior aos demais tratamentos avaliados, a dose 
padrão obteve valor 26% inferior à média alcançada pela testemunha. A massa 
de caroço nota-se que a dose 50% (-) obteve média superior às demais 
alcançando valor de 117,05 g, valor este acima 12,1% do encontrado na 
testemunha 115,84 g. Com a adição da dose de 50% (+) de N obtém aumento 
da produtividade média de algodão em relação às demais doses empregadas, 
no qual há acréscimo médio de 1425 kg.ha-1 em relação à testemunha. A massa 
média de pluma, a massa média de caroços e a produtividade do algodoeiro são 
incrementadas com adubação nitrogenada. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento. Gossypium hirsutum; Nitrogênio. 
Produtividade. 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Nitrogen is considered the most important nutrient for cotton due to its high 
demand and extraction in larger quantities of the soil, however, in most soils 
where cotton is grown, nitrogen is the main limiting factor for productivity. Thus, 
the objective of this work was to evaluate the influence of nitrogen fertilization on 
the yield of cotton in second crop in Vilhena - Rondônia. The experiment was 
carried out in the 2017/18 crop at Fazenda Independência, municipality of Vilhena 
- Rondônia, on very clayey soil in the 0-20 cm depth layer. The experimental 
design adopted was in randomized blocks with four treatments and five 
replications. The treatments tested were nitrogen doses, being: T1 - control with 
only planting fertilization and residuals from the predecessor crop; T2 - Farm 
standard with 119.25 kg.ha-¹ of N; T3 - 50% of the dose used in the farm Standard 
corresponding to 59.62 kg.ha-¹ of N; T4 - Standard Farm dose plus 50% more 
nitrogen, corresponding to 178.87 kg.ha-¹ of N, polymeric urea was used as a 
nitrogen source. The planted cultivar was conventional FMT 701, of 
undetermined growth, planted in January 2018, with a spacing of 0.76 cm 
between rows and seven linear meter seeds, in which it had a final stand of 5.5 
plants per meter. The bolls of 10 plants were randomly collected within the useful 
area of the experimental plot, which were weighed down and down to obtain the 
productivity data in which the separation of down and down was performed. The 
data obtained was performed analysis of variance, followed by polynomial 
regression, and if necessary, average test. For the variables plume mass, seed 
mass and cotton yield, there was a significant difference due to the nitrogen 
fertilization adopted. Where the feather mass, the control treatment had a better 
result than the other treatments evaluated, the standard dose was 26% lower 
than the average achieved by the control. The lump mass shows that the 50% (-
) dose obtained an average higher than the others, reaching a value of 117.05 g, 
a value above 12.1% of that found in the control 115.84 g. With the addition of 
the 50% (+) dose of N, there is an increase in the average cotton yield in relation 
to the other doses used, in which there is an average increase of 1425 kg.ha-1 in 
relation to the control. The average mass of plume, the average mass of seeds 
and the productivity of cotton are increased with nitrogen fertilization. 
 

Keywords: Development. Gossypium hirsutum; Nitrogen. Productivity.
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cotonicultura é praticada em mais de 100 países em área superior a 

35 milhões de hectares, seja em plantio de sequeiro ou irrigado. De modo geral, 

atividade praticada por pequenos produtores, no Brasil considera-se a produção 

de algodão diferente e especial em relação aos demais países, onde há caso de 

produtores com mais de 10 mil hectares (BELTRÃO; CARDOSO, 2004). 

De modo geral, a produção de algodão era atividade alternativa de 

pequenos produtores, que passou para sistema de produção em escala 

comercial, buscando melhorar a arquitetura da planta para facilitar a colheita 

mecanizada e aumento da produtividade (LEAL et al. 2009). 

O Brasil está entre os cincos maiores produtores mundiais de algodão, 

o segundo maior exportador e o nono maior consumidor (USDA, 2018). Na safra 

2018/19, o país estima colheita de 4,1 milhões de tonelada de caroço e 2,7 

milhões de toneladas de pluma, com crescimento na produção de 35,9 %. Os 

estados maiores produtores são Mato Grosso e Bahia contribuindo com 88 % da 

produção (CONAB, 2019). 

Segundo Carvalho (2007) e Leal et al. (2011) a correção da acidez do 

solo e adubação mineral correspondem de 20 a 30 % do custo total de manejo 

da cultura para produção, principalmente na região do Cerrado, sendo item de 

atenção do produtor e das pesquisas sobre os fertilizantes nitrogenados. 

O algodoeiro é uma cultura considerada exigente em nutrientes como 

potássio e nitrogênio, sendo este último, um dos elementos essenciais que a 

planta mais absorve durante seu ciclo. Porém, o fato de aplicar N ao solo não 

significa que o mesmo estará disponível para ser absorvido pela planta, 

promovendo boas produtividades, devendo-se assim, atentar para sua correta 

aplicação (CAMACHO et al., 2013). 

O nitrogênio por ser nutriente muito móvel no solo e consequentemente, 

o mais requerido para produção da cultura, a maioria dos solos necessita a 

adição de fertilizantes nitrogenados, seja em maior ou menor quantidade, bem 

como buscar alternativas para evitar e/ou reduzir perdas e aumentar o 

aproveitamento do fertilizante aplicado (CARVALHO, 2007; KANEKO et al., 

2013; MALAVOLTA, 2006). 
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Com expansão das áreas de cultivo de algodoeiro, busca-se estudar o 

uso dos fertilizantes, pois, estes fazem parte dos custos mais elevados da 

cultura, uma vez que o algodoeiro possui alta exigência nutricional. Pelo 

nitrogênio ser o nutriente mais extraído pelo algodão, busca-se avaliar as 

dosagens em relação à produtividade do algodoeiro no município de Vilhena, por 

não possuir estudo relacionado a adubação nitrogenada no Estado. Diante disso 

objetivou-se com este trabalho avaliar a influência da adubação nitrogenada no 

rendimento do algodoeiro em segunda safra em Vilhena – Rondônia. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 PANORAMA DA PRODUÇÃO DE ALGODÃO 

 

O algodão tornou-se uma mais importante fibra cultivada do  

mundo, plantado em praticamente todos os países e continentes. O 

Brasil é o quinto maior produtor mundial de algodão atrás de Índia, 

China, Paquistão e Estados Unidos, a junção dos cincos países 

representa 76,66% da fibra produzida no mundo na safra 2017/2018. Em 

função do mercado têxtil, os países China, Índia, Paquistão, Bangladesh 

e Vietnã são responsáveis por 79,5% do consumo mundial (USDA, 

2018). 

O algodoeiro está entre as culturas de fibra mais importante do 

mundo, movimentando anualmente cerca de U$ 12 bilhões de dólares e 

envolvendo 350 milhões de pessoas em toda sua cadeia produtiva desde 

a lavoura até os produtos finais (ABRAPA 2018).  

 

2.1.1 Produção Brasileira 

 

No Brasil, os subprodutos do algodão, como caroço e o óleo, 

possuem papel relevante na indústria química e como alimento animal 

integrando-se às cadeias produtivas da bovinocultura de leite e corte 

(SEVERINO et al., 2019). 

A produção nacional de algodão, na safra 2018/19, se 

caracteriza com volume de 4,1 milhões de toneladas de caroço de 

algodão e 2,7 milhões de toneladas de algodão em pluma, onde no 

Centro-Oeste, o Mato Grosso tem produção de 4.539,5 mil toneladas de 

algodão em caroço e 1.815,8 mil toneladas de algodão em pluma, e no 

Nordeste, a Bahia com 1.494 mil toneladas de algodão em caroço e 

597,6 mil toneladas de algodão em plumas, logo se caracterizam como 

os maiores produtores nacionais (CONAB 2019).  

O Estado de Rondônia já foi maior produtor de algodão da região 

Norte na década de 90 e teve o início da sua exploração algodoeira 

comercial no ano de 1991, pela criação do polo algodoeiro pelo Governo 
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do Estado, nas safras de 1992 e 1993, a produção foi de 8500 a 17300 ha, 

contudo a cultura enfrentou anos de crise no Brasil, nas safras de 1997/98 e 

1998/99 não conseguindo reverter o declínio da cultura no estado. Alguns dos 

aspectos que influenciaram para o declínio da cultura foram os problemas 

fitossanitários como a ramulose (EMBRAPA RONDÔNIA, 1999; GODINHO et 

al., 2008).  

Na safra de 2018/19, Rondônia teve área plantada de 5,2 mil ha 

totalizando produtividade de 3.750 kg.ha-1 de algodão em caroço e 1.425 kg.ha-

1 de algodão em pluma, e produção de 19,5 mil toneladas de algodão em caroço 

e 7,4 mil toneladas de algodão em pluma destacando-se entre os estados 

produtores na Região Norte (CONAB, 2019). 

 

 

Em Vilhena, os destaques para produção algodoeira no Estado ocorrem 

nas fazendas Independência e Jaqueline Masutti, gerando exportação de R$ 172 

milhões, duas indústrias de beneficiamento instaladas garantem mais de 200 

empregos diretos e indiretos, onde a fazenda Jaqueline tem produção de 2500 

quilos com total de 120 fardos de algodão por hora, e na fazenda algodoeira a 

produção é de 1952 ha, com rendimento de 16.400 fardos e média de 2.220 kg 

brutos por fardo (BACON, 2019). 

 

2.2 CULTURA DO ALGODOEIRO 

 

Existente mais de 50 espécies do gênero Gossypium, mas apenas 

quatro são cultivadas, dentre elas a G. hirsutum L. e a G. barbadense L., que 

descendem de um ancestral comum que se originou no continente africano como 

G. herbaceum africanum e a domesticação ocorreu há mais de 4 mil anos no sul 

da Arábia, onde a raça acerifolium surgiu. Existem referências históricas do uso 

do algodão, há muitos séculos antes de cristo, e os árabes foram primeiros que 

afiaram e teceram a fibra do algodão, sendo bastante rudimentar (BELTRÃO; 

ARAÚJO, 2004). 

Com a descoberta do caminho marítimo para a Índia, o algodão começa 

a ganhar importância na Europa, onde no século XVII se predominava o uso da 

lã de ovinos. Assim como, maioria das indústrias têxtil era a princípio para lã, no 
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qual mais tarde foram mudadas para beneficiar o algodão, onde passou 

a ser fundamental na revolução industrial (SEAB, 2008). 

No Brasil, os índios já cultivavam e fazia a fiação do algodão, 

antes mesmo da chegada dos portugueses, em 1500, mas os 

portugueses estavam interessados na exploração do pau Brasil e no 

cultivo da cana de açúcar, pois possuíam mão de obra escrava em 

grandes quantidades e eram à base da economia da colônia. Em 1750, 

o cultivo do algodão de forma comercial teve início no Nordeste, 

especificamente no Maranhão, e tinha como objetivo a exportação do 

produto para a Europa, sendo o algodão de fibra longa e menos 

produtiva e redução da dependência dos tecidos ingleses (AMPA, 2017; 

COSTA; BUENO, 2004). 

O algodoeiro herbáceo (Gossypium hirsutum L. r. latifolium 

Hutch) pertence à família Malvaceae é uma planta têxtil, oleaginosa e 

proteica, classificada como C3 em termos de realização de fotossíntese, 

no qual longos períodos de dias encobertos prejudicam a fotossíntese e 

a conversão em açúcar para a formação da celulose causando a 

maturidade da fibra e peso das maças (AGEITEC, 2017; PEREIRA, 

2008; ZANCAN et al. 2011). 

Caracteriza-se por ser de hábito herbáceo-arbustivo, ereta, 

anual ou perene de crescimento indeterminado, possui raiz principal 

pivotante com pequeno número raízes secundárias, o caule é herbáceo 

ou lenhoso, de altura variável, ramos vegetativos de 4 a 5 intra-axilares 

na parte inferior e os reprodutivos extra-axilares na parte superior, as 

folhas são pecioladas, codiformes, de consistência coriácea ou não e 

inteiras ou recortadas possuindo de 3 a 9 lóbulos, flores são 

hermafroditas, axilares, isoladas ou não, os frutos se caracterizam como 

“maçãs” quando verde e “capulhos” após a abertura e as cápsulas 

deiscentes longitudinal com 3 a 5 lojas cada uma abrigando 6 a 10 

sementes (BELTRÃO; AZEVEDO, 2008; FUZATTO et al., 2014). 

É planta de clima tropical, que necessita de umidade no solo 

para germinação para início do desenvolvimento da plântula e o período 

entre a formação dos primeiros botões florais ao início da abertura dos 

frutos (35 a 120 dias do ciclo de vida). Os solos devem ser profundos, 
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porosos, bem drenados e de textura média, com faixa de pH entre 5,5 e 6,5, 

declividade inferior a 10%, altitude inferior a 1500m, temperaturas médias de 22 

a 26 ºC e extremamente exigente em oxigênio no solo (RIBEIRO et al., 1999). 

De acordo com Pereira (2008) o algodoeiro apresenta quatro fases bem 

distintas o seu desenvolvimento, sendo elas: emergência, início do 

florescimento, início da abertura dos frutos e colheita, necessitando, portanto de 

um rigoroso sistema de manejo para que possa expressar todo seu potencial 

produtivo e fibras de qualidade.  

Por apresentar hábito de crescimento indeterminado, é necessário 

utilizar os reguladores de crescimento, sendo que esta é uma das recentes 

estratégias agronômicas para o incremento da produtividade e melhoria da 

qualidade da fibra (MAIA et al., 2007). 

Diferenças no potencial de produção e de qualidade da fibra são 

determinantes na escolha das cultivares de interesse, Fuzatto et al. (2014) citam 

quanto ao rendimento no beneficiamento (porcentagem de fibra e tamanho da 

fibra: curta, média ou longa) determinante na comercialização do produto (em 

caroço ou pluma), duração e grau de determinação do ciclo produtivo (curto: 120-

150 dias ou longo: 150-180 dias), gerando implicações na época de semeadura, 

exigências nutricionais e manejo da cultura, porte e conformação da planta 

(baixo ou alto) gerando adaptabilidade aos diferentes sistemas de produção, e 

resistência ou tolerância a doenças fator decisivo quanto a probabilidade de 

ocorrência de patógenos na área a ser cultivada.  

Planta de crescimento inicial lento e a partir dos 25-30 dias após a 

emergência desenvolve-se rapidamente, logo a absorção de nutrientes segue as 

fases de crescimento da planta (CARVALHO, 2007). 

A produtividade do algodoeiro é influenciada pela temperatura, radiação 

solar e disponibilidade de água fatores que podem ser alterados em função da 

época de semeadura. A semeadura do algodão em segunda safra ocorre quase 

simultaneamente à colheita da soja, que pode demorar em função da 

precipitação ao final do ciclo ou devido a semeadura tardia da soja (FERREIRA 

et al., 2015).  

 

2.3 NÍVEIS DE ADUBAÇÃO DO ALGODOEIRO.  
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Carvalho et al. (2007) afirmam que a saturação de base do solo 

para o algodoeiro deve atingir 60%, pois é muito sensível a acidez do 

solo, na camada de 0 – 20 cm de profundidade. As recomendações de 

quantidades de N, P e K, são baseadas conforme a expectativa de 

produtividade e a disponibilidade dos nutrientes no solo (Tabela 1), como 

o nitrogênio é o nutriente mais exigido pelo algodoeiro, conforme o 

manejo do solo pode ser utilizado de 125 a 210 kg de N por tonelada de 

fibra de algodão. 

 

Tabela 1 - Adubação do algodoeiro em função da produtividade esperada (kg.ha-

1) e a disponibilidade de N, P e K no solo 

Produt. 
(kg.ha-1) 

N Teor de P Teor de K 

Sulco Cobertura Alto 
Muito 
Alto 

Muito 
baixo 

Baixo Médio Alto 

N (kg.ha-1) P2O5 (kg.ha-1) K2O (kg.ha-1) 

3000 15-20 60-80 60 30 130 100 60 30 

4000 15-20 80-100 90 45 150-170 120-140 80 40 

5000 15-20 100-120 110 55 170-180 140-160 100 50 

6000 15-20 120-140 135 70 180-210 160-180 120 60 

 

O uso do nitrogênio, no sistema plantio direto (SPD), interage 

com as plantas do algodoeiro, atingindo a palhada, o solo, e com os 

microrganismos, sendo uma dinâmica complexa. Logo o referido 

elemento é o mais estudado na cultura do algodoeiro. O nitrogênio é 

fundamental para o algodoeiro para o desenvolvimento dos órgãos 

vegetativos. Em doses adequadas estimula o crescimento e o 

florescimento, regularizando o ciclo da planta, aumentando a 

produtividade e melhora o comprimento e a resistência da fibra 

(FURLANI JÚNIOR et al., 1997; LAMAS; STAUT, 1998). 

Para melhor eficiência do uso do nitrogênio depende dos 

seguintes fatores, como doses aplicadas, fontes utilizadas, época de 

aplicação, as formas de aplicação, condições climáticas, a 

disponibilidade de outros nutrientes como fosforo, potássio, cálcio e 

magnésio (NUMMER FILHO; HENTSCHKE, 2002; OLIVEIRA, 1994; 

SILVA et al., 1997;). 
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Por ser extraído em maior quantidade pela cultura, seu acúmulo ocorre 

no pico do florescimento. Nesta fase 2/3 se encontra dentro da planta, sendo 

assim o nutriente que mais se desloca na planta nesta fase de formação dos 

frutos. Desse modo, recomenda-se colocar o nutriente à disposição da planta 

durante as primeiras fases do seu desenvolvimento (SILVA et al., 1994). 

Ao se adicionar ureia e sulfato de amônio no plantio e em cobertura no 

algodoeiro nas doses de 0, 25, 50, 75 e 100 kg.ha-1 de N, Silva et al. (1993) não 

detectaram variação no comportamento da planta quando adubada com as 

fontes utilizadas bem como entre os modos de aplicação dos produtos. 

Segundo Assis et al. (2003), a produtividade do algodoeiro foi afetada 

significativamente pela adubação de cobertura nitrogenada, tendo a testemunha 

alcançado produtividade média no algodão em caroço que antes era de 3281 kg 

ha-1, no entanto com os tratamento com adubação nitrogenada em cobertura 

alcançou média de 3834 kg ha-1. Assim, aumento de 553 kg ha-1 correspondendo 

16% de produção a mais, sendo a produtividade em pluma em média de 244 kg 

ha-1.  

Carvalho et al. (2009) verificaram que os efeitos isolados influenciou 

positivamente a produtividade do algodão com a adubação nitrogenada, assim 

havendo acréscimo da produção de caroço e pluma. Essas respostas ocorreram 

pelas doses altas de N explicando essa elevada produtividade alcançada no 

ensaio. Carvalho; Rochester (2007) cita que como o nitrogênio é o nutriente mais 

absorvido pela planta durante seu ciclo, sendo de 50 até 85 kg de N para 

produção de uma tonelada de algodão em caroço. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido na safra 2017/18 na Fazenda 

Independência, município de Vilhena - Rondônia, em solo de textura muito 

argilosa na camada 0-20 cm de profundidade (Tabela 2). 

  

Tabela 2 - Análise de solo nas profundidades de 0 - 10 e 10 - 20 cm de solo para 

fins de caracterização físico-química e recomendação de calagem e adubação, 

na safra de 2017/2018 em Vilhena-RO 

ANO 2017 

Prof. 
pH 

H2O 
pH 

CaCl 

P K K Ca Mg Ca+Mg Al H Al+H SB 
CTC 
pH 7 

M.O. 

mg.dm-3 cmolc.dm-3 g.dm-3 

0 - 10 cm 5,00 4,00 8,96 81,6 0,21 1,46 0,4 1,86 0,25 6,23 6,48 2,07 8,55 32,33 

10 - 20 cm 5,00 4,00 0,95 44,2 0,11 0,54 0,19 0,73 0,31 4,69 4,69 0,84 5,84 22,13 

 

Prof. 
Areia Silte Argila 

Saturação Relação 

V  K Ca Mg H Al 
Ca/Mg Ca/K Ca+Mg/K Mg/K 

g.kg-1 % 

0 - 10 cm 183,8 136,7 679,5 24,21 2,46 17,08 4,68 72,87 2,92 3,65 6,95 8,86 1,91 

10 - 20 cm --- --- --- 14,38 1,88 9,65 3,25 80,31 5,31 2,84 4,91 6,64 1,73 

ANO 2018 

Prof. 
pH 

H2O 
pH 

CaCl 

P K K Ca Mg Ca+Mg Al H Al+H SB 
CTC 
pH 7 

M.O. 

mg.dm-3 cmolc.dm-3 g.dm-3 

0 - 10 cm 6,10 5,50 8,90 100,8 0,26 3,18 2,18 5,36 0,00 2,57 2,57 5,62 8,19 29,89 

10 - 20 cm 5,60 4.90 2,29 32,40 0,08 1,46 0,88 2,34 0,00 3,37 3,37 2,42 5,79 19,65 

 

Prof. 
Areia Silte Argila 

Saturação Relação 

V  K Ca Mg H Al 
Ca/Mg Ca/K Ca+Mg/K Mg/K 

g.kg-1 % 

0 - 10 cm 199,2 106,2 694,6 68,62 3,17 38,83 26,62 31,38 0 1,46 12,23 20,62 8,38 

10 - 20 cm --- --- --- 41,8 1,38 25,22 15,2 58,2 0 1,66 18,25 29,25 11 

Prof.: profundidade; pH: potencial hidrogeniônico; H2O: água; CaCl: cloreto de cálcio; P: fósforo; K: 

potássio; Ca: cálcio; Mg: magnésio; Al: alumínio; H: hidrogênio; SB: soma de bases; CTC: capacidade de 

troca de cátions; M.O.: matéria orgânica; V (%): saturação de bases; mg.dm-3: miligrama por decímetro 

cúbico; cmolc.dm-3: centimol de carga por decímetro cúbico; g.dm-3: grama por decímetro cúbico; g.kg-1: 

grama por quilo. 

 

A área foi cultivada há aproximadamente 12 anos no sistema plantio 

direto, sendo cultivadas as culturas de soja, na safra, e milho, na safrinha, em 

sucessão. O algodão foi cultivado em área com palhada de soja. 
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Seguindo o manejo de recomendação da fazenda, em agosto de 2017 

foi realizada calagem, aplicando-se 8 t.ha-1 de calcário dolomítico com PRNT de 

78% a lanço com incorporação. Assim realizada a adubação fosfatada como 

fonte o supersimples (21% P) na dose de 168 kg.ha-1 de P2O5 e incorporado, que 

foram realizados antes do plantio da soja, sendo para o algodoeiro sobrando o 

efeito residual.  

O delineamento experimental adotado foi em blocos casualizados com 

quatro tratamentos e cinco repetições. Os tratamentos testados foram doses de 

nitrogênio, sendo: T1 - testemunha com apenas adubação de plantio e residuais 

da cultura antecessora; T2 - Padrão da fazenda com 119,25 kg.ha-¹ de N; T3 - 

50% da dose usado no Padrão da fazenda correspondendo a 59,62 kg.ha-¹ de 

N; T4 - dose Padrão Fazenda acrescida de mais 50% de nitrogênio 

correspondendo a 178,87 kg.ha-¹ de N foi utilizado ureia polímera como fonte de 

nitrogênio. As parcelas experimentais foram compostas de 5 x 5 m totalizando 

em 25 m² cada repetição. Para cada parcela útil eliminou duas linhas das 

bordaduras e um metro de cada lado das parcelas restando 3 x 3m 

correspondendo a 9 m².  

O cultivar plantada foi FMT 701 convencional, de crescimento 

indeterminado, o plantio realizado no dia 20/01/2018, com a plantadeira modelo 

2134ccs John Deere com espaçamento de 0,76 cm entre linhas e sete sementes 

metro linear, no qual teve stand final de 5,5 plantas por metros. A adubação foi 

realizada em linha de semeadura com formulado 06-30-15, sendo aplicado 300 

kg.ha-¹. Após 12 dias da semeadura foi realizada a adubação de cobertura de 

cloreto de potássio (61% K) na quantidade de 122 kg.ha-¹ a lanço com a máquina 

5.0 da STARA com faixa de 30 metros. 

As aplicações de fertilizantes foliares e o manejo fitossanitário da cultura 

foram realizados conforme procedimentos comumente realizados pela fazenda 

Independência.  

Após a fase de maturação da cultura foram coletados os capulhos de 10 

plantas de forma casualizada dentro da área útil da parcela experimental, que 

foram pesados à pluma e caroço para ter os dados de produtividade em que 

depois foi realizada a separação de caroço e pluma, sendo que a separação 

tende o caroço corresponder aproximadamente 55% do rendimento e o restante 

de pluma limpa (ABRAPA 2014). 
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Os dados obtidos realizou-se análise de variância, seguida de regressão 

polinomial, e se necessário teste de média ao nível de 5 % de probabilidade, com 

auxílio do programa estatístico Sisvar (FERREIRA, 2011).  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para as variáveis massa de pluma, massa de caroço e produtividade do 

algodoeiro houve diferença significativa em função da adubação nitrogenada 

adotada. 

A massa de pluma no tratamento testemunha teve resultado superior aos 

demais tratamentos avaliados, a dose padrão obteve valor 26% inferior à média 

alcançada pela testemunha, contudo a dose padrão foi superior 9% que a dose 

de 50% (+) de N (Figura 1). 

 

Figura  1 – Massa média de pluma, amostra de 200 g, de algodão em diferentes 

doses de nitrogênio, em Vilhena, na safrinha de 2018 

 

Dias et al. (2016) alcançaram efeito linear e crescente com acréscimos 

de 21,1% na massa de pluma para cada aumento de 5% da dose de esterco 

bovino, ou seja, as plantas quando adubadas com 15% de matéria orgânica 

tiveram ganho de 8,94 g (66,27%) de massa de pluma em relação a plantas de 

algodão que não receberam matéria orgânica, denotando maior disponibilidade 

de nitrogênio no solo.   

Nota-se diferença entre as doses de nitrogênio adotadas, no qual a dose 

50% (-) obteve média superior às demais alcançando valor de 117,05 g, valor 
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este acima 12,1% do encontrado na testemunha 115,84 g. Mas, quando 

comparamos com a dose 50% (+) de nitrogênio não há diferença significativa 

entre os tratamentos (Figura 2). 

 

Figura  2 – Massa média de caroços, amostra de 200 g, de algodão em diferentes 

doses de nitrogênio, em Vilhena, na safrinha de 2018 

 

Teixeira et al. (2008) detectaram efeito da adubação nitrogenada na 

massa de sementes de algodoeiro, onde obtiveram com a dose de 120 kg.ha-1 

de N massa média de sementes de 9,5 g. Contudo os autores afirmam que 

massas médias de capulhos e sementes são características genéticas, logo 

sofrem pouca ou nenhuma influência do ambiente. 

Ao adicionar a dose de 60 kg.ha-1 de N no algodoeiro, Ferrari et al. 

(2011) obtiveram valor máximo de massa de sementes de 4,72 g. Já Silva et al. 

(2001) ao adicionarem diferentes doses de nitrogênio constataram que o 

rendimento de sementes de algodão aumentaram até a dose de 60 kg.ha-1 de N. 

Com a adição da dose de 50% (+) de N obtém aumento da produtividade 

média de algodão em relação às demais doses empregadas, no qual há 

acréscimo médio de 1425 kg.ha-1 em relação à testemunha (Figura 3). 
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Figura  3 - Produtividade média (@), amostra de 200 g, de algodão em diferentes 

doses de nitrogênio, em Vilhena, na safrinha de 2018 

 

 

O fato da testemunha não alcançar valor médio de produtividade 

significativa quando comparado aos demais tratamentos pode ser explicada ao 

ocorrido com Teixeira et al. (2008) que a menor produtividade sem utilização de 

N é característica de um ambiente menos favorável á cultura e que pode explicar, 

pelo menos parcialmente, a maior magnitude de resposta. 

Adição de nitrogênio na produtividade do algodoeiro na safra 2008/09 

obteve 275,06 @ e na safra 2009/10 alcançou 276 @ de algodão com caroço 

(KANEKO et al., 2013), diferindo dos valores superiores conseguidos nas doses 

de 50% N (+) 550 @ e 50% N (-) 540 @ de algodão obtidos neste trabalho. 

Kaneko et al. (2014) obtiveram aumento significativo na produtividade de 

algodão em caroço com o aumento das doses de nitrogênio em cobertura até a 

dose de 47 kg.ha-1 de N alcançando 2387,1 kg.ha-1, os autores destacam que a 

dose esta abaixo do praticado para a cultura e para as condições de solo local 

(Latossolo Vermelho distrófico, textura argilosa). Contudo, com as doses 
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superiores, os mesmos, notaram decréscimo nos valores médios de 

produtividade. 
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 CONCLUSÃO 

 

A massa média de pluma, a massa média de caroços e a produtividade 

do algodoeiro são incrementadas com adubação nitrogenada. 
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