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COMPORTAMENTO DO ALGODÃO I IAC-20 I (Go~~ ypium 

hLIz.~u-tum L. RAÇA la-ti6olium) EM DIFERENTES 

ESPAÇAMENTOS E DISTRIBUIÇÕES ESPACIAIS 

xi 

Autor: SILVESTREBELLETTINI 

Orientador: PROF. DR. JAIRO TEIXEIRA MENDES ABRAHÃO 

RESUMO 

Com o objetivo de estudar o comportamento 

do cultivar 'IAC-20 de algodão (Go~~ypium hi~~u~um L. raça 

la-ti6olium) sob diferentes espaçamentos e distribuiçõeses-

paciais, instalou-se, em outubro de 1985, no município de 

Bandeirantes, Estado do Paraná, ensaio constando dos, se-

guintes tratamentos: seis espaçamentos, sendo três em , . 
..I.l.-

nhas simples (0,80i 0,90 e 1,00 m), três em linhas duplas 

(0,40 x 1,20; 0,40 x 1,40 e 0,50 x 1,50 m) e três numeras 

de plantas por metro linear (5, 7 elO) . 

O delineamento experimental foi, fatorial 

6 x 3, com três repetições em blocos casualizados. 

De doze plantas de cada parcela analisaram-

se os seguintes parãmetros: altura ãe plantas; diâmetro do 

caule; numero de ramos vegetativos; número de ramos frutí-

feros; altura de inserção do primeiro ramo frutífero; for-



maçao do primeiro botão floral; antese da primeira 

ocorrência do primeiro capulho; numero de capulhos 

xii 

flor; 

por 

plantai precocidade; número de lojas por capulhoi peso me

dio de um capulho; porcentagem de fibras; peso de cem se

mentes; comprimento, uniformidade, resistência, finura e 

maturidade da fibra, e, produção de algodão em caroço por 

hectare. 

A análise e a discussão dos resultados per

mitem concluir que: 

O cultivar IAC-20 se comporta, no que se 

-refere à produção e qualidade da fibra, igualmente em 

qualquer dos sistemas de plantio utilizados. 

As diferenças estatisticamente significati

vas ocorrentes em alguns dos parâmetros analisados são in

significantes diante da produção e da qualidade da fibra. 

As possíveis vantagens dos sistemas de li

nhas duplas devem ser testadas, técnica e economicamente , 

em condições diferentes e em presença do bicudo do algo

dão (Anthonomu~ g~and~~ Boheman, 1843). 
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BEHAVIOUR OF COTTON CULTIVAR. IAC-20 (Go~~ypiurn 

h.[lt~ uturn L. RACE la.ti 6 olium) WITH DI FFERENT 

SPACINGS AND SPATIAL DISTRIBUTIONS 

SUMMARY 

Author: SILVESTRE BELLETTINI 

Adviser: PROF. OR. JAIRO TEIXEIRA MENDES ABRAHÃO 

With the objective of studying the behavior 

of cultivar IAC-20 cotton (Go~~ypium hilt~u.:tum L. race 

la.ti6oliurn) under different spacings and spatia1 

distributions, an experiment was installed in October of 

1985, in· the city of Bandeirantes, Paraná State, Brazil, 

consisting of the following treatments: six spacings being 

three in single rows (0,80 m; 0,90 m and 1,00 m), and 

three in double rows (0,40 x 1,20 m; 0,40 x 1,40 m and 

0,50 x 1,50 m) and with three nurnbers of p1ants per lineal 

meter (5; 7 and 10). 

The experimental design was factorial 6 x 3 

with three repetition in randomized blocks. 

The twelve plants of each plot were analysed 

for the following pararneters: plants height; stem diameter; 

number of vegetative branchesj number of fruiting branches; 

insertion height of the first fruiting branchesj the first 



xiv 

f10wer bud formation; the first f10wer anthesis;occurrence 

of the first bo11; number of bo11s per p1ant; ear1iness; 

number of 10cu1us per bo11; averaged weight of one bo11; 

fibers percentagei 100 cotton seeds weighti 1ength; 

uniformity, strength, fineness, fibers maturity and seed 

cotton yie1d per hectare. 

The ana1ysis and discussion of the resu1ts 

1ead to the fo110wing conc1usions: 

About yie1d and fiber qua1ity, the behavior 

of cultivar IAC-20is the saroe in anyone or the p1anting 

systems used. 

The significative statistica1 differences 

occuring in some of the ana1ysed parameters are 

insignificant in the presence of yie1d- and fiber qua1ity. 

The possib1e advantages of doub1e rows 

systems must be proved, technical1y and economica11y under 

different conditions and in presence of cotton bo11 weevi1 

(An~honomuh g~andih Boheman, 1843). 



1. INTRODUcAo 

o Paraná caracteriza-se por ser um Estado 

de economia essencialmente agrícola, tendo entre as prin

cipais, a cultura do algodão. Atualmente é considerado o 

Estado maior produtor brasileiro, apresentando um dos me

-lhores rendimentos, em algodão em caroço, conforme MAIA 

(1985) • 

No município de Bandeirantes, situado no 

norte do Estado, esta cultura ocupa grande area de culti

vo, correspondendo na safra 1985/86, a uma area de 9.500 

hectares, produção de 17.670 toneladas com rendimento de 

1.860 quilogramas por hectare. 

Entre os diversos fatores que afetam a pro

dutividade estão o espaçamento e o número de plantas por 

metro. No cultivo tradicional, utilizam-se _ espaçamentos 

entre linhas variando de 0,7 O aI, 00 m com 5 a 10 plantas 

por metro linear. Tem-se observado, em virtude do uso in

devido de espaçamentos e de número de plantas por metro, 

em função do ambiente, sérios problemas como maturação de

suniforme, baixo rendimento de colheita e produto de qua

lidade inferior, devido a excessos de umidade, exuberãncia 



de folhagem e apodrecimento de capulhos, provocados 

falta de insolação e aeração das partes inferiores 

plantas. 

2 

pela 

das 

Por tais razoes, há 'necessidade de melhores 

estudos para definir quais os melhores espaçamentos, popu

lações de plantas e distribuições espaciais, para que se 

obtenham melhores qualidade e rendimento na cultura do al

godão na região. 

O presente trabalho tem por objetivo o es-

tudo do comportamento do algodão, cultivar IAC-20, em 

.diferentes espaçamentos e distribuições espaciais, através 

dos seguintes parâmetros: altura de plantas; diâmetro do 

caule; número de ramos vegetativos e frutíferos; altura de 

inserção do primeiro ramo frutífero; formação do primeiro 

botão floral, da primeira flor e do primeiro capulhoi nu

mero de capulhos por planta; precocidade; número de lojas 

por capulho; peso médio de um capulho; peso de 100 semen

tes; porcentagem de fibras; comprimento; uniformidade; re

sistência; finura e maturidade da fibra, e produtividade. 



2. REVISÂO DE LITERATURA 

Espaçamento é o conjunto de distâncias guar

dadas entre linhas de plantas e, entre as plantas nas li

nhas. O melhor espaçamento para a cultura de algodão, e 

aquele que proporciona a melhor produção. Deve-se enten-

'der por melhor produção, a mais econômica ou a que propor

cione maiores lucros, que nem sempre é a maior produção 

por area. Teoricamente pode-se dizer que à medida que se 

aumentam os espaçamentos, aumenta-se a produção individual 

das plantas, mas, diminui-se a produção por área, e, vice

versa, ou, quanto maior for a população, maior será, tam

bém, a produção por área, dentro de certos limites (ABRA

HÂO, s .d.) . 

Nas condições do Estado de são Paulo, con

forme RIGHI et alii (1965) e PASSOS (1977), a distãnciaen

tre as fileiras não vai além de 1,00 m, ficando entre 0,80 ... 

0,90 m nas terras de fertilidade média e 0,60-0,70 m nas 

mais fracas, com 5 a 10 plantas por metro. Citam ainda, 

que os espaçamentos mais convenientes são aqueles que cor

respondem a cerca de 2/3 da altura média das plantas. 

Distribuição espacial é a distribuição dos 
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elementos de uma população de plantas na área de produção. 

Plantio em linhas duplas é um sistema no 

qual grupos de duas linhas de plantas são separados dos 

grupos adjacentes por uma distãncia maior do que aquela 

entre linhas. A este sistema de semeadura, tem sido atri

buídas inúmeras vantagens: aumento de produtividade, redu

ção do ciclo da cultura, diminuição do número de irriga

ções, menor custo no controle de insetos, menor desenvol

vimento de ramos vegetativos, aumento da altura de inser

çao dos ramos produtivos e melhor uniformidade de matura

çao (BAKER, 1976; BRIDGE et alii, 1973; BUXTON et àlii, 

1977; HAWKINS & PEACOCK, 1973; HAWKINS & PEACOCK, 1970; 

HAWKINS & PEACOCK, 1971 e TAYLOR, 1971). 

SCHMIDT & AGUIAR (1961), estudaram em Cam

pinas, Mococa e Ribeirão Preto, o efeito dos espaçamentos 

0,90 x 0,10 m, 0,90 x 0,20 m e 0,90 x 0,40 m e três épocas 

de desbaste (15, 30 e 45 dias após a emergência), sobre os 

caracteres agronômicos do cultivar IA-Campinas 817. Con

cluíram que os espaçamentos não modificaram a precocidade 

de produção, mas esta foi muito menor, em qualquer espaça

mento, quando o desbaste foi efetuado tardiamente. Os pe

sos de um capulho foram respectivamente de 5,8; 6,1 e 6,4 

g e os de 100 sementes, de 10,9; 11,2 e 11,5 gi mas a por-

centagem e o comprimento da fibra praticamente nao 

afetados pela variação dos espaçamentos. 

foram 
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LONGENECKER et alii (1969), estudaram em El 

Paso Valley, Pecos e Dell City, no Texas, os espaçamentos 

entre linhas simples de 1,02 me duplasdeO,66 m x 1,37 m, 

utilizando os cultivares Stoneville' 7 A, Acala 1517 e Ho

picala sob condições de irrigação. Concluíram que o espa

çamento duplo manteve a produção e simultaneamente permi

tiu redução dos custos com o uso de pequena quantidade de 

água por irrigaçãoi redução na evapotranspiraçãoi mais 

eficiente utilizacão da água aplicada; mais efetivo con

trole de plantas daninhas e maior precocidade de matura

-çao. Observaram também, aumento na porcentagem da fibra 

de 1 a 1,5% e na maturidade da fibra, refletindo em altos 

valores de micronaire, e decréscimo no comprimento da fi

bra de 5 mm. 

HAWKINS & PEACOCK (1970), estudando na 

Georgia, a distância entre covas de 0,20; 0,40 e 0,60 m e 

entre linhas de 1,00 m, com 2, 3, 4 e 5 plantas por cova, ob

servaram que as melhores produções foram obtidas com popu

lações de 96.000 a 144.000 plantas por hectare, destacando 

-se, 120.412 plantas por hectare, no espaçamento de 0,40 m, 

com 5 plantas por cova. 

Em trabalho semelhante, no ano seguinte, os 

mesmos autores (HAWKINS & PEACOCK, 1971) concluíram que o 

numero de plantas por cova não afetou a produção e que co

vas espaçadas de 0,20 e 0,40 m apresentaram melhores pro

duções do que 0,60 m. Populações de plantas de 96.330 a 
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144.495 plantas por hectare tiveram melhores produções. 

Entretanto, maiores capulhos, alta porcentagem de fibra e 

resistência da fibra ocorreram no espaçamento de 0,60 m 

com 2 plantas por cova. Já o comprimento da fibra se com

portou melhor a 0,40 m com 3 plantas por cova, enquanto 

que a finura da fibra não foi influenciada. Verificaram, 

ainda, reduções no peso de um capulho e na porcentagem da 

fibra com o aumento das populações. O peso de 100 semen

tes não foi afetado significativamente pelas populações, 

mas menores sementes foram obtidas em populações de 

240.825 plantas e maiores foram provenientes de 64.220 

plantas por hectare. 

BUXTON et ali i (1972), no Arizona, estuda

ram vários espaçamentos entre ruas que proporcionaram po

pulações de 74.132 a 222.395 plantas por hectare, com con

trole do crescimento vegetativo. Verificaram que, espaça

mentos pequenos e altas populações de plantas, aumentaram 

a produção de algodão em caroço. Altas populações causa

ram redução no tamanho e número de capulhos, menor numero 

e tamanho das sementes, menor quantidade de ·fibras por 

sementes, menor número de nós no caule principal, encurta

mento dos ramos laterais e pequena redução na qualidade da 

fibra. 

HAWKINS & PEACOCK (1973), em três locais da 

Georgia, verificaram a influência dos espaçamentos 

ruas de 0,254; 0,508; 0,772 e 1,016 m; populações 

entre 

de 
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128.000 e 256.000 plantas por hectare, cultivar Empire WR 

61. Concluíram que houve diferenças significativas na pro

dução devido à localização dos testes e espaçamentos entre 

ruas, mas diferentes populações de 'plantas não afetaram a 

produção. A análise conjunta dos três locais revelou que 

o tratamento espaçado de 0,254 m entre fileiras produziu 

14% a mais que 1,016 m. O tamanho dos capulhos foi afeta

do pela população de plantas e local, mas não por espaça -

mentos. Os espaçamentos entre ruas afetaram a finura da 

fibra, sendo que, 0,508 e 1,016 m produziram fibras com 

,mais alto micronaire. A precocidade foi influenciada so

mente pelo local. 

RUGH et a,1ii (1973) no Tennessee, estudaram 

os espaçamentos de 0,25; 0,51 e 1,02 m entre linhas com 

370.699; 205.098 e 101.314 plantas por hectare. Concluíram 

que no espaçamento de 1,02 m com 101.314 plantas por hec

tare ocorreu maior número de capulhos por planta e menor 

número de capulhos por hectare; maior altura de plantas, 

menor altura de inserção do primeiro ramo frutífero, maio

res valores de comprimento, resistência e finura da fibra. 

Entretanto, a maior produção foi obtida no espaçamento de 

0,50 m entre linhas com 205.098 plantas por hectare. 

BRIDGE et a1ii (1973), no Mississippi, es

tudaram durante três anos, diversas populações de plantas, 

variando de 24.700 a 222.300 plantas por hectare, com o 

cultivar Deltapine 16. Verificaram q~e o peso do capulho, 
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peso de 100 sementes e finura da fibra foram menores em 

altas populações de plantas. O comprimento, resistência e 

elongação da fibra não foram afetados pela população de 

plantas. A análise conjunta dos dàdos indicou não haver 

diferença significativa na porcentagem de fibra. As me

lhores produções de fibra foram obtidas com populações de 

70.000 a 121.000 plantas por hectare. 

MARANI et alii (1974), em Israel, verifica

ram o efeito dos espaçamentos entre plantas: largo, 0,40 m 

e normal, 0,10 a 0,20 mi com ruas espaçadas de 1,0 m, em 

seis cultivares: Carolina Queen, AcaIa 4-42, AcaIa 1517 C, 

Acala SJ-l, AcaIa Del Cerro e Deltapine Smoothleaf. Con

cluíram que os espaçamentos entre plantas não afetaram pe

so e retenção do capulho, uniformidade, resistência e fi

nura da fibra. A produção de algodão em caroço, numero 

de capulhos e flores (por unidade de área) e comprimento 

da fibra decresceram em espaçamento largo de 0,40 m en

quanto que, a porcentagem de fibras aumentou. Os cultiva

res AcaIa 1517 C e Del Cerro foram influenciados pelos es-

paçamentos entre plantas, devido ao porte elevado, 

piramidal e ramos frutíferos curtos. 

forma 

LACA-BUENDIA & PURCINO (s.d.), com o obje

tivo de determinar o melhor espaçamento entre fileiras e 

número ideal de plantas por metro, realizaram experimentos 

em Brasília de Minas, Montes Claros e Porteirinha, Estado 

de Minas Gerais. Os espaçamentos utilizados foram 0,60; 
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0,80 e 1,00 m entre fileiras e 3, 5, 7 e 9 plantas por me

tro, com o cultivar IPEACO SL-7-l. Verificaram que o es-
. ~ 

paçamento de 0,60 m entre fileiras, proporcionou a maior 

produção, nos três locais, com 1927', 2282 e 1885 kg/ha, 

respectivamente. Para o número de plantas por metro, o 

maior rendimento foi alcançado com 3 plantas, no espaça-

mento entre fileiras de 0,60 m com 2030 e 2918 kg, e o 

menor rendimento com 9 plantas e espaçamento de 1,00 m com 

1331 e 1838 kg/ha para Brasília de Minas e Montes Claros, 

respectivamente. Entretanto, em Porteirinha, a maior pro-

dução foi obtida com 7 e 9 plantas e a menor com 3 plan-

tas no espaçamento de 1,00 m. Quanto à altura da planta, 

verificaram que a tendência e diminuir à medida que o nu-

mero de plantas por metro é aumentado, em cada um dos es-

paçamentos estudados, enquanto que, o peso de capulho, pe-

so de 100 sementes, porcentagem de fibra e índice de fi-

bra, não apresentam diferenças significativas em nenhum 

dos tratamentos, para as três localidades. 

GIL & QUIRARTE R. (1975) no México, estuda-

ram os efeitos das populações de 43.000, 93.000 e 121.000 

plantas por hectare, nos espaçamentos entre linhas de 

0,90; 0,60 e 0,60 m, respectivamente, em vários caracteres 

agronõmicos do algodão. Concluíram que altas populações 

diminuíram a altura de plantas, número de ramos frutíferos, 

produção de flores e capulhos, promoveram maior abscisão 

de órgãos frutíferos e aumento da porcentagem de fibra. 
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Verificaram ainda que o numero de ramos vegetativos e a 

resistência da fibra não foram afetados pelas populações 

de plantas. Alta população de plantas superou em 10% e 

24% os rendimentos das populações intermediária e 

respectivamente. 

baixa, 

BAKER (1976), na Georgia, verificou a res-

posta do algodão cultivar Coker 310, nos espaçamentos,con-

vencional de 0,914 mentre ruas e população de 107.489 

plantas por hectare; ruas estreitas, constituídas de 4 ruas 

de 0,406 m e dupla de 0,254 m entre ruas com três popula

ções de 214.977; 286.636 e 358.295 plantas por hectare, 

respectivamente. Concluiu que nao houve diferença na 

produção, precocidade, porcentagem de fibra, comprimento e 

resistência da fibra, entre os espaçamentos convencional e 

ruas estreitas. Produção total, precocidade, porcentagem 

e resistência da fibra não foram influenciados pelos espa

çamentos de ruas estreitas (4 ruas de 0,406 m e duplo de 

0,254 m). Já, o sistema convencional, produziu poucas flo

res, capulhos maiores, um baixo potencial de produção e 

no conjunto, mais alta porcentagem de flores precoces. Em 

altas populações de plantas, obteve mais flores e capulhos 

menores no espaçamento duplo de 0,254 ro, enquanto que, o 

de 0,406 m entre ruas, produziu fibras mais finas do· que 

outros tratamentos, e o tamanho do capulho não foi afetado 

pelas altas populações. 

KOLI & MORRILL (1976), em Oklahoma, estu-
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daram os espaçamentos entre ruas de 0,25; 0,51 e 0,76 m e 

populações de 123.550 e 173.000 plantas por hectare para o 

cultivar Westburn 70. Concluíram que nos espaçamentos de 

0,25 e 0,51 m entre linhas a produção foi significativa

mente maior do que a 0,76 m e, a população de plantas nao 

afetou a produção, enquanto que, ruas estreitas reduziram 

a altura das plantas. 

FERRAZ et alii (1977), em Tietê e Piracica- y 

ba, verificaram os efeitos das populações obtidas po~ 

espaçamentos de 1,00 m entre linhas e 4, 8, 16 e 32 -plan-

tas por metro, sendo 16 e 32 com e sem aplicação de Cyco

cel, utilizando os cultivares IAC RM 3, IAC 16 e IAC 13-1. 

Ocorreu maior produção e menor altura de plantas para os 

tratamentos com maior número de plantas por metro, e ten

dência para maior comprimento de fibra, e menor peso de ca

pulho. As características porcentagem de fibra, peso de 

100 sementes, uniformidade, finura, resistência e maturi -

dade não foram afetadas. 

BIRAJDAR et alii (1977), testaram os espa

çamentos 0,60 x 0,30 m, 0,60 x 0,60 m, 0,90 x 0,30 m, 0,90 

x 0,60 m e 0,90 x 0,90 m em Marathwada. Os resultados mos

traram que, as diferenças na produção de algodão em caroço 

devido aos diferentes espaçamentos foram não significati

vas. Entretanto, os espaçamentos de 0,60 x 0,60 m, 0,90 x 

0,30 m e 0,90 x 0,90 m, registraram mais altas produções 

de algodão em caroço do que outros espaçamentos. Já no 
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espaçamento de 0,60 x 0,30 m, a produção foi levemente re

duzida devido à alta população de plantas. 

BUXTON et al~i (1977), em três locais do 

Arizona, verificaram o comportamento das densidades popu

lacionais de 7,1 a 22,9 plantas por metro quadrado, utili

zando o cultivar Stoneville 213. Enquanto as plantas eram 

jovens, o aumento da densidade populacional provocou maior 

altura de plantas, fato este, não observado em plantas 

adultas. O tamanho dos capulhos e o peso de 100 sementes, 

tenderam a decrescer com o aumento da densidade de plan-

·tas, entretanto, a produção de fibra e capulhos, o compri

mento, a resistência e a finura da fibra não foram afeta

dos pelas variações das densidades. 

FOWLER & RAY (1977), no Texas, estudaram os 

espaçamentos entre plantas de 0,127; 0,178; 0,254; 0,356 e 

0,508 m, com populações de 38.750 a 620.000 plantas por 

hectare, mantendo espaçamentos iguais entre linhas e entre 

plantas nas linhas, e, os cultivares Payrnaster 101 A e 

C.A. 491. Altas produções de fibras foram obtidas no es

paçamento de 0,356 m. A altura das plantas, diâmetro do 

caule, número de ramos vegetativos e frutíferos aumentaram 

com o aumento do espaçru~ento entre plantas, enquanto que, 

altura de inserção do primeiro ramo frutífero decresceu. O 

tamanho do capulho, número de sementes por capulho, peso 

de 100 sementes e porcentagem de fibra reduziram quando os 

espaçamentos entre plantas decresceram. Para o comprimen-
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to e a resistência da fibra nao houve efeito significati -

vo, sendo a finura da fibra, reduzida em alta densidade 

populacional. 

LACA-BUENDIA et a1íí (1977a), conduziram 

um experimento em Espinosa - MG, com o objetivo de determi

nar o melhor espaçamento entre linhas e o número ideal de 

plantas por metro, utilizando o cultivar IPEACO SL-71, com 

os tratamentos 0,60 mi 0,80 roi 1,00 me 3,7, lle15 plan

tas por metro e sem desbaste. Os resultados mostraram 

que para rendimento, não foram encontradas diferenças sig

nificativas, para espaçamentos e números de plantas por 

metro. Para a altura da planta observaram que, a medida 

que o espaçamento foi aumentado, o porte aumentou, sendo 

que entre 0,80 e 1,00 m não notaram diferenças significa -

tivas. O peso do capu1ho nao foi influenciado pelos es

paçamentos e número de plantas por metro. No espaçamento 

de 0,60 m, o peso de 100 sementes foi menor, sendo que os 

maiores valores foram encontrados para os espaçamentos de 

0,80 e 1,00 mi entretanto, o número de plantas por metro 

não o afetou. A porcentagem de fibra não apresentou di

ferença significativa nos espaçamentos estudados, entre

tanto, 3, 7 e 11 plantas por metro, apresentaram os valo

res mais baixos no espaçamento de 0,80 m entre linhas. Com 

relação ao indice de fibra, este foi significativamente me

nor, em 3 plantas por metro, sem influência dos espaçamen

tos. 
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LACA-BUENDIA et alii (1977b), instalaram 

um experimento, em Minas Gerais, com o objetivo de deter

minar o melhor espaçamento entre fileiras e o número ideal 

de plantas por metro, sendo este experimento lançado sob 

condições de irrigação, utilizando o cultivar IPEACO SL-7-

1, com os tratamentos 0,60 m; 0,80 mi 1,00 m e 3, 7, 11 e 

15 plantas por metro e sem desbaste. Observaram que a 

maior produção foi conseguida no espaçamento de 0,60 m e 

sem influência do número de plantas por metro. Quanto a 

altura da planta, verificaram que a tendência foi diminui4 

à medida que o número de plantas por metro foi aumentado , 

em cada um dos espaçamentos. O peso do capulho foi in

fluenciado apenas por espaçamento, sendo que 1,00 m apre

sentou o maior peso (4,4 g). Para o peso de 100 sementes 

e porcentagem de fibras, somente o numero de plantas por 

metro influenciou, e a tendência foi diminuir aqueles va

lores, à medida que o número de plantas por metro aumen

tou. No índice de fibra, nao foram observadas diferenças 

significativas, em nenhum dos tratamentos. 

LACA-BUENDIA & FERREIRA (1977), em Cachoei

ra Dourada-MG, instalaram experimento com o objetivo de 

determinar o numero ideal de plantas por metro. Utilizaram 

o cultivar IAC-13-l e os tratamentos 3, 7, 10 e 12 plantas 

por metro, com linhas espaçadas de 1,00 m. Os resultados 

mostraram que, os diferentes tratamentos não diferiram 

significativamente entre si, para o rendimento. Para a 
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altura da planta, somente encontraram diferenças signifi -

cativas, por ocasião da floração, onde a maior altura foi 

alcançada com 3 plantas por metro e, a medida que o número 

de plantas por metro aumentou, a altura foi menor. Já por 

ocasião da colheita, os tratamentos nao influenciaram a 

altura das plantas. Para o peso do capulho, peso de 100 

sementes, porcentagem de fibra e índice de fibra, 

constataram diferenças significativas no número de 

tas por metro. 

nao 

plan-

SMITH et alii (1978), em Arkansas, traba

lhando com as populações de 32.124, 96.371 e 160.619 plan

tas por hectare, no espaçamento de 0,96 m entre linhas,ob

tiveram as melhores produções, nas duas últimas popula

ções, sendo superiores à 1000 kg de fibra por hectare, en

quanto que, o comprimento da fibra não foi influenciado. 

LACA-BUENDIA et alii (1978), em Janaúba: - MG, 

verificaram o efeito dos espaçamentos 0,60; 0,80 e 1,00 m 

entre fileiras com 3, 7, 11 e 15 plantas por metro e sem 

desbaste, utilizando o cultivar Minas Dona Beja, e~ condi-

ções de irrigação. Concluíram que não houve diferenças 

significativas para os tratamentos, no rendimento, e que 

o espaçamento de 0,80 m entre fileiras com 7 plantas por 

metro, apresentou a maior produtividade. Em relação a al

tura das plantas, houve tendência de menor altura, à medi-

da em que se aumentou o número de plantas por metro. O 

peso do capulho foi influenciado apenas pelo número de 
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plantas por metro, sendo que 7 plantas, apresentaram maior 

peso. Já o espaçamento de 1,0 m entre fileiras e 7 plan~ 

tas por metro, apresentou o maior peso de 100 sementes. Na 

porcentagem de fibra e no índice de fibra, verificaram uma 

redução nos valores, a medida em que se aumentou o .número 

de plantas por metro. 

LACA-BUENDIA & BARROS (1978) em Lavras - MG, 

estudaram a influência dos espaçamentos 0,60; 0,80 e 1,00 

m entre linhas e 3, 7, 11, 15 plantas por metro e sem 

desbaste, utilizando o cultivar Minas Dona Beja. Não hou

ve diferenças significativas na produtividade, peso de 

capulho, peso de 100 sementes e índice de fibra. Com re

lação a altura de plantas, verificaram que a mesma dimi

nuiu com o aumento do número de plantas por metro, obtendo 

-se a maior altura das plantas com 3 plantas. O espaçamen-

to de 0,80 m entre linhas com 3 plantas por metro, 

sentou maiores valores na porcentagem de fibra. 

.apre-

BUSTON (1978), no Arizona, estudou a melhor 

população para linhas duplas de 0,36 m e entre linhas du

plas de 0,66 m. Concluiu que houve uma pequena diferença 

na produção quando a população de plantas foi de 74.132 a 

296.528 plantas por hectare, ocorrendo tendência de mais 

alta produção, na população de 74.132 plantas por hectare. 

O tamanho do capulho e a finura da fibra foram 

em alta pcpulação de plantas. 

reduzidos 
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SMITH et alii (1979),em Arkansas, observa

ram a influência dos cultivares Quapaw, Rex 713, Deltapi

ne 16, no espaçamento entre linhas de O,965me entre plan

tas de 0,061 m; 0,102 m e 0,305 m, com populações de 

169.841, 101.573 e 33.969 plantas por hectare. Concluíram 

que os cultivares diferiram na produção de fibra, de capu-

lhos e nas propriedades das fibras. O espaçamento entre 

plantas de 0,102 m produziu significativamente mais fibra 

(1.109 kg/ha), do que 0,061 m ~954 kg/ha), não diferindo 

porem, do espaçamento de 0,305 m (1.013 kg/ha). Na menor 

população de plantas a maturação foi mais tardia, enquan

to que, em alta população ocorreu menor porcentagem de 

fibras e capulhos menores. O comprimento, finura, resis

tência e elongação das fibras, bem como o peso de 100 se

mentes nao foram afetados pelas populações de plantas. 

GALANOPOULOU-SENDOUKA et alii (1980), na 

Grécia, verificaram a influência de três épocas de semea -

dura, espaçamentos de l,OOi 0,50 e 0,25 m entre linhas, com 

0,10 m entre plantas, no crescimento e desenvolvimento do 

algodão. Concluíram que a diminuição do espaçamento re

duziu individualmente o crescimento das plantas e produti

vidade. Por unidade de área, houve aumento na produção de 

matéria seca total, frutificação mais abundante e precoce, 

mas nao um aumento proporcional na produção econômica e 

precocidade. Em altas populações de plantas, observaram 

maior queda de frutos e menor tc~anhode capulhos. Médias 
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populações de plantas comparadas a altas, obtiveram preco

cidade e alta produção. 

BILBRO (1981) no Texas, verificou o efeito 

dos espaçamentos 0,05; O,lOi 0,15; 0,20 e 0,25 m entre 

plantas com 1,0 m entre linhas, utilizando os cultivares 

Paymaster e Stripper 31. Concluiu que, aumentando o espa

çamento entre plantas, aumenta linearmente o numero de 

capulhos por planta; o espaçamento de 0,05 m entre plantas, 

produziu capulhos menores. A porcentagem de fibra, resis

tência, comprimento e finura não foram afetados pelos es

paçamentos. Através de análise de regressão concluiu que 

0,17 m entre plantas, provavelmente seja o melhor espaça -

mento para a produção de fibras, quando entre linhas for 

de 1,00 m. 

LACA-BUENDIA & KAKIDA (1981), verificaramem 

Felixlândia - MG, o efeito dos espaçamentos O r 60 m; 0,80 m 

e 1,00 m entre fileiras com 3,7, 11,15 plantas por met~o 

e sem desbaste, utilizando o cultivar Minas Dona Beja. Con

cluíram que o rendimento não foi influenciado pelos espa

çamentos entre fileiras e o número de plantas. No entan

to, houve tendência a maiores rendimentos com o aumento do 

número de plantas por metro, sendo que 15 plantas apresen

tou a maior produtividade de algodão em caroço, e a menor 

foi obtida com o tratamento sem desbaste. A altura das 

plantas na colheita, peso do capulho, peso de 100 sementes, 

porcentagem de fibra e índice de fibra, apresentaram meno-
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res valores, à medida em que o numero de plantas por metro 

foi aumentado. Para os caracteres tecnológicos de fibra 

(comprimento, uniformidade, resistência e finura) nao fo

ram observadas diferenças significativas entre os trata

mentos.testados. 

FARIA (1982) em Minas Gerais, estudou o 

efeito de 5, 10, 15 e 20 sementes por metro de sulco, sem 

desbaste,e 30 sementes por metro, com desbaste, para 3 a 

7 plantas por metro de linha, com o espaçamento entre li

nhas de 1,00 m, utilizando o cultivar Minas Dona Beja so

bre os caracteres agronômicos de campo, caracteres agronô

micos de laboratório, caracteres tecnológicos das fibras e 

produção. Concluiu que o sistema de semeadura sem desbas

te proporcionou produções semelhantes àquelas de semeadura 

com desbaste e, com aumento do número de plantas por metro 

houve aumento na altura de inserção do primeiro ramo fru

tífero e redução do diãmetro do caule. 

AZEVEDO et alii (l982a) na Bahia, estudaram 

a interação dos espaçamentos entre fileiras (1,00 mi 0,80 

me 0,60 m) e plantas por metro (3,7,11,15 e sem des

baste). Para o rendimento, porcentagem de fibra, peso de 

100 sementes, finura e resistência da fibra, não consta

taram diferenças significativas para os tratamentos testa

dos. Para o peso de um capulho, os maiores valores foram 

obtidos com 7, 11 e 3 plantas, enquanto que, para o com

primento da fibra, foram 11, 3 e sem desbaste. 
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Em Pernambuco, N6BREGA et alii (1982), uti

lizando os mesmos espaçamentos entre fileiras, com os es

paçamentos entre plantas em linha contínua i 0,20 m com uma 

planta por cova i 0,40 m com duas plantas por cova e 0,60 m 

com duas plantas por cova, constataram aumento de produti

vidade de algodão quando se utilizavam os espaçamentos mais 

estreitos. 

AZEVEDO et alii (1982b) estudando, em Per

nambuco e Paraíba, as combinações dos espaçamentos de 

0,60 mi 0,80 mi 1,00 m entre linhas de algodão, com 3, 7, 

lI, 15, 19 plantas por metro e sem desbaste, puderam cons

tatar que não houve diferença significativa entre os espa

çamentos utilizados (O,60i 0,80 e 1,00 m). Entretanto, o

correu um ligeiro aumento de rendimento nos espaçamentos 

mais estreitos, na ordem de 12 e 23%. Com relação ao nu

mero de plantas por metro, utilizando-se 7 plantas nos 

espaçamentos de 0,60 e 0,80 In houve um aumentoderendimen

to de 20 e 12%, para a região de Pernambuco. Nas condi

ções da Paraíba, observou-se que para os espaçamentos de 

O,60i 0,80 e 1,00 m, os melhores numeros de plantas foram 

lI, 3 e 19, e 7 plantas, respectivamente. 

MORAES et al~i (1982) verificaram o compor

tamento do algodão nos espaçamentos 0,60 mi 0,80 m e 1,00 m 

entre linhas combinados com os números de plantas por me

tro (5, 9, 13, 17 e 21 - Goiânia e Itumbiara e 5, 7, 9, 

11 e 13 - Rio Verde). Não houve diferenças estatísticas 
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para espaçamentos e numero de plantas por metro, nos expe

rimentos de Goiânia e Itumbiara, entretanto, o espaçamento 

de 0,60 m com 21 plantas por metro foi superior aos demais 

em rendimento. Para Rio Verde, 0,60 m com 13 plantas por 

metro alcançou maiores produções. 

NEHRA et alii (1982), na India, estudaram 

os espaçamentos entre linhas de 0,60 x 0,15 mi 0,60 x 0,30 

m e 0,75 x 0,30 m. Verificaram que nos dois espaçamentos 

maiores, houve aumento na altura de plantas, produção por 

planta e número de capulhos. Entretanto, no espaçamento 

de 0,60 x 0,15 m, observaram a maior produção de algodão 

em caroço. 

NANDWAL ét alíi (1982a), na India, estuda

ram os espaçamentos 0,60 x 0,15 mi 0,60 x 0,30 mi 0,75 x 

0,30 m e 0,90 x 0,30 m, com as populações de 90.205,53.202, 

41.276 e 34.026 plantas por hectare, respectivamente. Con

cluíram que o número de botões florais e peso de capulpo 

foram aumentados com o aumento do espaçamento e os maiores 

valores foram obtidos no espaçamento de 0,90 x 0,30 m, en

tretanto, 0,75 x 0,30 m apresentou a maior produção de 

algodão em caroço, de 2.340 kg por hectare. 

BAVALE (1982), verificou o efeito dos espa-

çamentos 0,60 x 0,60 mi 0,90 x 0,60 m entre plantas com 

uma e duas plantas por cova. A variação da produção de 

algodão em caroço não foi significativa para os espaçamen-



22 

tos, porém, 0 / 60 xO,60 m apresentou tendência de maior pro-': 

dução. Em relação ao número de plantas por cova, 2 plan

tas apresentaram maior produção nos dois espaçamentos. A 

interação espaçamento x plantas por cova foi altamentesig

nificativa, sendo que 0,90 x 0,60 m, com duas plantas, te

ve maior produção de algodão em caroço do que uma planta 

por cova. 

NANDWAL et alii (1982b) 1 na India, estuda

ram os espaçamentos entre linhas de 0,60 x 0,30 mi 0,75 x 

0,30 m e 0,90 x 0,30 m. Obtiveram a mais alta produção 

de algodão em caroço no espaçamento de 0,75 x 0,30 m (1.940 

kg/ha). A altura da planta e produção por planta, . foram 

aumentados com o aumento dos espaçamentos, entretanto, o 

peso do capulho, não foi influenciado pelos espaçamentos. 

ANASTASSIOU-LEFKOPOULOU & SOTIRIADIS (1984) , 

na Grécia, estudaram o efeito da população de 2,7 a 17,6 

plantas por metro quadrado, nas caracteristicas da plan~a 

e da fibra do algodão. Verificaram que a altura da plan

ta, flores por planta, produção por planta e peso de capu

lho, apresentaram correlação negativa com o aumento da 

população, enquanto que flores e produção por metro qua

drado,apresentaramcorrelação positiva. O decréscimo ob

servado foi de 53,9 cm na altura das plantas, 34,9 a 46,7 

no número de flores, 10,6 no número de capulhos, 53,9 g na 

produção por pldnta e 0,15 g no peso do capulho, enquanto 

que houve um acréscimo de 10,6 a 91,2 flores e 120,6 g na 
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produção por metro quadrado. 

AZEVEDO et al,ii (1984), na Paraíba, utili-

zaram os espaçamentos entre fileiras de 0,80 m; 1,00 mi 

1,20 m e entre plantas de 0,20 m com 1 planta por cova, 

0,40 m com 2 plantas por cova e 0,60 m com 2 plantas por 

cova. Observaram que não houve diferenças significativas 

para os espaçamentos entre fileiras, enquanto que, 0,20 m 

e 0,40 m entre plantas, diferiram significativamente de 

0,60 m. O espaçamento de 0,80 m entre fileiras apresentou 

um incremento na produção da ordem de 7% e 32% em relação 

aos espaçamentos mais amplos (1,00 m e 1,20 m). 

VIEIRA et alí.i (1985) procurando determinar 

o melhor espaçamento e número de plantas por metro no Ser

tão Central do Ceará, utilizaram os tratamentos entre li

nhas de 0,60; 0,80 e 1,00 m com 3, 7, 11, 15 plantas por 

metro e sem desbaste, com o cultivar CNPA 2H. Verificaram 

que, os espaçamentos mais estreitos, isto é, 0,80 m e O,~O 

m entre fileiras, mostraram-se mais produtivos e permiti -

ram acréscimos na produtividade da ordem de 20% e 29% em 

relação ao espaçamento tradicional de 1,00 m, respectiva -

mente. Já, 3 plantas por metro foi o mais produtivo. Para 

peso de 100 sementes e peso de um capulho, os espaçamentos 

mais amplos (l, 00 m e 0,80 m) diferiram significativamente 

do mais estreito, apresentando valores maiores. Semelhan

te' tendência observaram' no número de plantas por metro des

sas variáveis; que decresceram com o aumento do número de 
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plantas. A porcentagem de fibra nao foi influenciada pe

los tratamentos. 

RAKHMATOV et alii (1985), na União Soviéti

ca, verificaram o efeito do espaçamento de 0,90 m entre 

linhas, 0,05 a 0,10 m entre plantas e populações dellO.OOO 

a 220.000 plantas por hectare. No espaçamento de 0,90 x 

0,07 m com 160.000 plantas por hectare obtiveram a mais 

alta produção de algodão em caroço, de 3.660-3.880 kg por 

hectare, enquanto que, 0,90 x 0,10 m com 110.000 plantas 

apresentou a mais baixa produção, de 3.200 a 3.350 kg por 

hectare. 

TAGIEV (1985), na União Soviética, com o 

cultivar 3312, espaçamento de 0,60 m entre ruas, 0,15 ou 

0,125 m entre plantas com 110.700 e 133.200 plantas por 

hectare, respectivamente, encontraram produções de 3.590 

e 3.840 kg de algodão em caroço por hectare. 

EL-AKKAD et alii (1985) verificaram o efei-

to do espaçamento de 0,60 m entre ruas e covas espaçadas 

de 0,10; 0,20 e 0,30 m com I, 2 e 3 plantas por cova, uti

lizando o cultivar Giza 69, no Egito. Maiores valores de 

altura final de planta, porcentagem de fibra, peso de 100 

sementes, peso do capulho, número de capulhos por planta e 

número de ramos frutíferos por planta, foram conseguidos 

no espaçamento de 0,30 m entre covas com 1 planta por co

va. Já, a 0,10 m entre covas, houve aumento de 18% na 
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produção de algodão em caroço e 30% na produção de fibra 

quando comparado com outros espaçamentos mais largos. 

SILVA (1986), estudou a influência de fi

leiras simples de algodão separadas de 1,00 m e de filei-

ras duplas separadas de 0,50 m, distantes 1,50 e 2,00 m 

das subsequentes, combinadas ou não com consorciação de 

feijão e caupi, utilizando os cultivares BR-l de algodão, 

IPA-l de feijão e VITA-3 de caupi. Concluiu que a produ

ção de algodão foi favorecida quando foram utilizados ar

ranjos espaciais em linhas simples separadas de 1,00 m e 

linhas duplas separadas de 0,50 x 1,50 m, com ou sem con

sorciação. 

HAU & GOEBEL (1986) na França, estudaram os 

espaçamentos 0,20; 0,60 e 1,20 m entre plantas com 1,00 m 

entre linhas, em vários caracteres agronômicos do algodão. 

Concluíram que no menor espaçamento (1,00 m x 0,20 m)ocor

reu, maior altura de plantas, maior altura de inserção de 

ramos vegetativos e frutíferos e menor numero de ramos ve

getativos e frutíferos. 

LACA-BUENDIA (1986), em Porteirinha - MG, es

tudou dois espaçamentos: fileiras duplas de 0,25 e 0,40 m, 

com 1,00 m entre elas, comparando com uma fileira simples 

espaçada de 1,00 m, sendo que estes tratamentos foram repe

tidos com diques de retenção de água a cada 3,00 m entre as 

fileiras. Verificou que para os dois anos de estudo, não 
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houve diferenças significativas no rendimento, altura da 

planta, peso de capulho, peso de 100 sementes, índice de 

fibra e porcentagem de fibra. Observou ainda que o uso de 

fileira dupla a 0,25 m, sem e com dique de retenção de 

água, apresentou um acréscimo no rendimento de 13,9% e 

12,6%, respectivamente. 

NEVES et ali i (1986), no Pará, verificaram 

a interação de 3 espaçamentos entre fileiras (0,60 m; 0,80 

m e 1,00 m) e 3 números de plantas (1 planta/0,20 mi 2 

plantas/O,20 m e 2 plantas/0,40 m), com o cultivar AcaIa 

deI Cerro. Observaram que, para o rendimento de algodão 

em caroço, o espaçamento mais estreito, 0,60 m, mostrou-se 

o mais produtivo e permitiu um acréscimo de 11% em relação 

ao espaçamento de 1,00 m, tomado como testemunha. Para o 

numero de plantas, não constataram significância estatís

tica. Os dados tecnológicos de fibra, isto e, comprimen-

to, uniformidade, finura e resistência, não 

diferenças entre suas médias que pudessem ser 

aos tratamentos estudados. 

VIRK et alii (1986), na India, 

apresentaram 

atribuídas 

concluíram 

que espaçamentos entre ruas de 0,60; 0,75 e 0,80 m com 

0,15 m entre plantas, ruas duplas de 0,30 m espaçadas de 

0,90 m entre as ruas duplas com 0,15 m entre as plantas, 

tiveram maiores produções de algodão em caroço do que a 

recomendação prática de 0,60 m entre linhas e 0,45 m entre

plantas. 
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VIEIRA et alii (1987), na Paraíba, estuda

ram o efeito dos espaçamentos e populações de plantas: 1,00 

m x 0,20 m (50.000 plantas/ha) i 0,60m x 0,20 m (83.333 plan

tas/ha) e 1,00 m x (O ,20) 2 m (100.000 plantas/ha). Observa

ram que o crescimento das plantas (altura e diâmetro do 

caule) foi reduzido à medida que a população de plantas 

aumentou. A pressão populacional não alterou o tempo fe

nológico para o aparecimento da primeira flor, nem do pri

meiro capulho. O número de frutos por planta foi menor com 

o uso de fileiras duplas, porém, o rendimento de algodão 

em caroço não foi alterado com esta população e configura

ção do plantio. 



3. MATERIAL E MÉTODO 

3.1. Local 

o experimento foi instalado no campus da 

Fundação Faculdade de Agronomia "Luiz Meneghel" (FFALM) , 

"em solo classificado como Latossolo Roxo Eutrófico A mode

rado, textura muito argilosa, fase floresta tropical sub

perenifólia, relevo suave ondulado, conforme EMBRAPA (1984) 

e SILVA (1985), no município de Bandeirantes, Estado do 

Paraná, tendo como coordenadas 230 06' Latitude Sul e Lon

gitude de 500 21' W.Gr., a uma altitude de 440 metros. 

O clima predominante na região e do tipo Aw, 

seguindo-se a classificação de Koppen, conforme CARVALHO 

(1984). A temperatura média anual está ao redor de 21,10C 

e a precipitação anual em torno de 1354 mm, sendo que cer

ca de 1015 mm deste total caem durante a estação chuvosa, 

que vai de outubro a abril (GODOY et alii, 1982). 

3.2. Tratamentos 

Utilizaram-se os seguintes espaçamentos (E) 
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entre linhas: simples de 0,80 m (El ) i 0,90 m (E2 ) e 1,00 m 

(E3) e duplos de 0,40 m x 1,20 m (E4 ) i 0,40 m x 1,40 m (E5 ); 

e 0,50 m x 1,50 m (E6 ). Nas linhas foram deixadas apos 

desbaste 5 (Dl)' 7 (D2 ) e 10 (D 3 ) plantas por metro li-

near (D). 

3.3. Instalação do experimento 

3.3.1. Sementes 

As sementes utilizadas foram produzidas pe

la Companhia Agropecuária de Fomento Econômico do Paraná 

(CAPE DO PARANÁ), órgão vinculado à Secretaria da Agricul

tura e Abastecimento do Estado do Paraná, na safra do ano 

agrícola 1984/85, em campo de cooperação para produção de 

semente certificada, sendo ào cultivar IAC-20, deslinta

das mecanicamente e tratadas com Disulfoton e PCNE + Thiran, 

nas doses de 500 g, 56,3 + 52,5 g i.a. por 30 kg de semen

tes, respectivamente. 

3.3.2. Épocas de semeadura e de emergência 

O experimento foi instalado no dia 30 de 

outubro de 1985, por ser época recomendada por CORREA 

(1983) e MARUR et alii (1983) para o Estado do Paraná. A 

completa emergência das plãntulas ocorreu no dia 07 de no-
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vembro de 1985. 

3.3.3. Semeadura 

3.3.3.1. Sulcamento 

° solo foi preparado de maneira convencio

nal utilizando urna aração e duas gradeações (destorroamen

to e nivelamento). 

Os sulcos de semeadura foram abertos ma-

nualmente com auxílio de enxadas, de acordo com os espaça

mentos adotados e na profundidade de 0,05 m. 

3.3.3.2. Adubação 

A determinação das quantidades de nutrien

tes a serem utilizadas foi realizada através de análise 

química do solo, cujo resultado encontra-se na Tabela 1. 

Utilizou-se adubação de semeadura de 10 kg de N, 20 kg de 

P205 e 60 kg de K20 por hectare, conforme MUZILLI et alii 

(1978). Corno fontes de nutrientes N, P e K foram usados 

a Uréia, Superfosfato simples e o Cloreto de potássio,res

pectivamente, distribuídos manualmente nos sulcos e mistu

rados com a terra. 
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Tabela 1 - Análise quimica do solo realizada pelo Labora

tório de Solos da FFALM, em Bandeirantes - PRo 

me/100 m1 de solo % ppm 

Amostra pH H+ Ca2+ 
(Bloco) CaC12 A1 3+ Ca2+ + + K+ C P 

A13+ Mg2+ 

A 5,4 0,0 2,1 11,9 9,1 0,37 1,8 22,5 

B 5,3 0,0 2,1 12,5 9,8 0,27 1,6 19,5 

C 5,7 0,0 2,0 13,6 11,4 0,33 1,7 21,5 

3.3.3.3. Distribuição das sementes 

A distribuição das sementes foi realizada 

manualmente, utilizando-se cerca de 50 sementes por metro 

linear, que foram cobertas com 0,03 m de terra, através de 

enxadas. 

3.4. Condução do experimento 

3.4.1. Controle do mato 

As plantas daninhas foram controladas du-

rante os primeiros meses de desenvolvimento através de ca-

pinas manuais com enxadas. As plantas que surgiram poste-
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riormente foram eliminadas manualmente. 

3.4.2. Desbaste 

Aos 30 dias apos a emergência das plântulas, 

no dia 07 de dezembro, executou-se o desbaste, deixando-se 

os números de plantas adequados nas linhas, ou seja, 5, 

7 ou 10 plantas por metro linear, conforme o tratamento. A 

eliminação das plantas excedentes foi feita manualmente. 

3.4.3. Controle fitossanitário 

A aplicação de defensivos visou o controle 

de tripes (Th~ip~ tabaei Lind., l888i F~an~!inie!!a sp), 

broca da raiz (Eu..tinoboth~u..~ b~a~i!ien~i~, Hambleton,1937) 

e pulgão (Aphi~ go~~ypii, Glover, 1876), usando-se Para-

tion metílico, 300 9 i.a./ha, em duas aplicações, em 

17/11 e 07/12/85. Para o controle do ácaro rajado (Tet~a

nyehu..~ u..~tieae, Koch, 1836) foram feitas duas aplicações 

de Propargite, 1080 9 i.a./ha em 31/01 e 15/02/86. Visando 

o controle da lagarta rosada (Peetinopho~a go~~ypie!!a, 

Saund, 1844) fizeram-se quatro aplicações com Fenvalerato, 

64 9 i.a./ha em 16/01, 31/01, 15/02 e 02/03/86. 
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3 .4 .4. Adubação em cobertura 

Para a adubação nitrogenada em cobertura 

foi utilizada Uréia, aplicando-se 40 kg de N por hectare 

segundo MUZILLI et alíi (1978). A adubação foi realizada 

no dia 16 de dezembro, colocando-se o adubo em linha con

tínua a uma distãncia de aproximadamente 0,20 m das plan-

tas. 

3.4.5. Irrigações 

Devido à insuficiente umidade do solo du-

rante o início do desenvolvimento fizeram-se necessárias 

quatro irrigações, aos 7, 13, 30 e 35 dias da emergência. 

Foram feitas com auxílio de um caminhão equipado com ca-

nhão, distribuindo a água em aspersão nos blocos. Nas 

três primeiras irrigações foram gastos 40.000 litros em 

cada uma e na última, 100.000 litros de água, segundo re

comendação de TASHlMA (1985)1. 

3.5. Colheita 

A colheita foi realizada manualmente em 

1TASHIMA, H. (Fundação Faculdade de Agronomia IILuiz Mene-

ghel", Bandeirantes - PR). Comunicação Pessoal, 1985. 
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três etapas, aos 135, 149 e 163 dias da emergência das 

plântulas, em 22/03, 05/04 e 19/04/86, respectivamente. Em 

cada parcela foi colhido o algodão em caroço das plantas 

da área útil (4 linhas de 4 metros de comprimento) I sendo 

colocados em sacaria apropriada, com identificação. 

3.6. Parâmetros 

Após o desbaste, mar~aram-se 12 plantas re-

presentativas de cada parcela, nas quais foram 

avaliações dos seguintes parâmetros: 

3.6.1. Caracteres agronômicos de campo 

3.6.1.1. Altura de plantas 

efetuadas 

Foram efetuadas avaliações quinzenais a par

tir do desbaste. Para a determinação foi tomada a altura 

em centímetros, da distância entre o nível do solo e o 

broto apical, com auxílio de fita métrica. 

3.6.1.2. Diâmetro do caule 

Através de avaliações quinzenais, a partir 

do desbaste, com auxílio de paquímetro, determinaram-se nos 

caules, a um centímetro acima do nível do solo, os seus 
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·3.6.1.3. Ramos vegetativos, frutíferos e 

altura de inserção do primeiro ra

mo frutífero 

Na primeira colheita, realizaram-se as con

tagens dos números de ramos vegetativos, e de ramos frutí

feros e a determinação da altura, em centímetros, da dis

tância entre o nível do solo e a inserção do primeiro ramo 

frutífero, com auxílio de fita métrica. 

3.6.1.4. Formação do primeiro botão floral, 

antese da primeira flor e ocorren

cia do primeiro capulho 

A partir da emergência das plântulas foram 

verificados, os numeras de dias necessários para formação 

do primeiro botão floral, da primeira flor e do primeiro 

capulho. 

3.6.1.5. Número de capulhos por planta 

Na primeira, segunda e terceira colheita, 

realizou-se a contagem do número de capulhos. O total de 

capulhos produzidos foi dividido por 12 plantas, determi-
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nando-se o número de capulhos por planta. 

3.6.2. Caracteres agronômicos de laboratório 

3.6.2.1. Precocidade 

A precocidade foi calculada considerando-se 

o numero total de capulhos nas colheitas e o número de ca

pulhos na primeira colheita, em porcentagem. 

3.6.2.2. Número de lojas por capulho 

o numero de lojas por capulho foi determi -

nado no total de capulhos obtidos nas 12 plantas marcadas, 

por parcela. 

3.6.2.3. Peso médio de um capulho 

Peso médio, em gramas, determinado através 

do peso de algodão em caroço de 20 capulhos, ao acaso, da 

primeira colheita das plantas marcadas. 

3.6.2.4. Porcentagem de fibras 

A porcentagem de fibras foi calculada pela 

diferença entre o peso do algodão em caroço e peso das se-
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mentes em amostra de 20 capulhos. 

3.6.2.5. Peso de 100 sementes 

Peso médio, em gramas, de 100 sementes, de

terminado através de duas amostragens ao acaso de 100 se

mentes. 

3.6.3. Caracteres tecnológicos das fibras 

Foi retirada uma amostra de .20 capulhos por 

parcela e enviada à Empresa Paranaense de Classificação de 

Produtos (CLASPAR), em Londrina - Paraná, para determinação 

dos caracteres tecnológicos. 

3.6.3.1. Comprimento 

Valor médio, em milímetros, do comprimento 

"Span 2,5%", obtido no fibrógrafo digital, modelo 430, a 

partir de três determinações feitas em cada amostra. 

3.6.3.2. Uniformidade 

Uniformidade média do comprimento das fi

bras, baseada na relação dos valores dos comprimentos"Span 

50%" e "Span 2,5%", fornecidos pelo fibrógrafo digital, a 
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partir de três determinações de cada amostra. 

3.6.3.3. Resistência 

índice médio, referente a resistência de 

mecha de fibras, fornecido pelo aparelho Pressley com es-

paçadores de 1/8" e expresso em gramas por Tex, a 

de seis determinações em cada amostra. 

3.6.3.4. Finura 

partir 

índice médio, fornecido pelo aparelho Mi

cronaire e que representa a finura da fibra, em seis de

terminações de cada amostra. 

3.6.3.5. Maturidade 

índice médio, referente à maturidade da fi

bra, determinado no fibrógrafo digital, modelo 430,confor

me o método proposto por SABINO et ali i (1980), a partir 

de três determinações de cada amostra. 

3.6.4. Produção 

Em cada parcela constituída de 6 linhas de 

6 metros de comprimento, considerou-se corno bordadura 2 
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linhas laterais e 2 metros (1 m no início e 1 m no final 

da parcela). O restante, ou seja, 4 linhas de 4 metros de 

comprimento, constituíram a área útil de cada parcela onde 

foram realizadas três colheitas e determinação do peso do 

algodão em caroço. Os dados foram transformados em quilo

gramas por hectare. 

3.7. Delineamento experimental 

O delineamento experimental utilizado foi 

. um fatorial 6 x 3 em blocos casualizados com 18 tratamentos 

e 03 repetições, totalizando 54 parcelas. Os tratamentos 

foram constituídos de espaçamentos (E) entre linhas: sim

ples de 0,80 m (E l ), 0,90 m (E2 ) e 1,00 m (E 3), e duplos 

de 0,40 m x 1,20 m (E4 ); 0,40 m x 1,40 m (E5 ) e 0,50 m x 

1,50 m (E6 ). Nas linhas foram deixadas após desbaste 5 

(Dl)' 7 (D 2 ) e 10 (D 3 ) plantas por metro linear (D). 

A análise estatística foi efetuada conforme 

o quadro a seguir (PIMENTEL GOMES, 1978): 



Causa da Variação 

Espaçamento (E) . . -. . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Plantas/metro (D) •••••••••••••• •• t •••••••••••••••• 

Interação (E) x (O) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tratamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Blocos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Residuo ......................................... 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40 

G.L. 

5 

2 

10 

17 

2 

34 

53 



4. RESUL'.rADOS 

4.1. Caracteres agronômicos de campo 

As médias obtidas para altura de plantas, 

diâmetro do caule e número de ramos vegetativos, número de 

ramos frutíferos, altura de inserçâo do primeiro ramo fru

tífero, formação do primeiro botão floral, antese da primei

ra flor e ocorrência do primeiro capulho, encontram-se nas 

Tabelas 2, 3 e 5, respectivamente. As referidas tabelas 

apresentam, também, os valores de F, do coeficiente de va

riação e das diferenças mínimas significativas ao nível de 

5% de probabilidade para o teste de Tukey. 

4.1.1. Altura de plantas 

A análise de variância dos dados obtidospa

ra altura de plantas, revelou valores de F significativos 

apenas para número de plantas por metro (D), a partir de 

setenta e cinco dias após a emergência. Observa-se, pela 

Tabela 2, que o crescimento das plantas foi favorecido pe

lo menor número de plantas por metro, ou seja, 5, em rela

ção aos demais. 



Tabela 2 - Caracteres agronômicos de campo: altura de plantas (cm) • 

Avaliações (Dias Apõs a Emergência) 
Tratamentos 

30 45 60 75 90 105 120 

Dl (5 plantas/metro) 17,48 a 27,76 a 56,61 a 81,17 a 107,28 a 116,94 a 118,49 a 

D2 (7 plantas/metro) 18,!!2 a 28,41 a 56,02 a 76,69 b 99,59 b 108,91 b 111,72 ab 

D3 (10 plantas/metro) 17,75 a 28,17 a 54,34 a 75,74 b 97,84 b 106,25 b 109,52 b 

F 1,67n.s. 0,30n.s. 0,94n.s. 5,73** 10,31** 6,85** 3,86* 

C.V. (%) 8,84 9,09 9,25 6,60 6,53 8,16 8,91 

DMS (5%) 1,29 2,09 4,21 !~ ,20 5,43 7,39 8,25 

El (0,80 m) 18,81 a 28,99 a 55,36 a 75,95 a 96,65 a 103,71 a 106,09 a 

E2 (0,90 m) 17,70 a 28,42 a 57,26 a 78,71 a 102,67 a 112,86 a 115,26 a 

E3 (1,00 TIl) 17,99 a 29,26 a 57,59 a 80,57 a 104,83 a 114,07 a 116,29 a 

E4 (0,40 x 1,20 m) 18,06 a 28,10 a 55,07 a 76,47 a 98,90 a 108,30 a 111 ,23 a 

E5 (0,40 x 1,40 m) 17,78 a 27,00 a 53,85 a 77 ,60 a 103,43 a 113,93 a 115,58 a 

E6 (0,50 x 1,50 m) 16,96 a 26,88 a 54,81 a 77,89 a 102,93 a 111,32 a 115,00 a 

F 1,30n.s. 1,36n.s. O,73n.s. 0,93n.s. 1,98n.s. 1,80n.s. 1,36n.s. 

C. V. (%) 8,84 9,09 9,25 6,60 6,53 8,16 8,91 

DHS (5%) 2,25 3,64 7,33 7,31 9,44 12,86 14,36 

"'" N 
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4.1.2. Diâmetro ào caule 

A análise de variância dos dados obtidos 

para diâmetro do caule, revelou valores de F significati -

vos para número de plantas por metro (O), espaçamentos (E) 

e interaçâo espaçamentos x numero de plantas por metro, 

aos 105 dias após a emergência. 

o diâmetro do caule apresentou diferenças 

significativas, aos 45, 60, 75, 90 e 120 dias apos a emer

gência em relaçâo ao numero de plantas por metro. Obser

va-se pela Tabela 3, que o mesmo foi favorecido pelo menor 

número de plantas por metro, ou seja, 5, em relação aos 

demais. 

O diâmetro do caule diferiu estatisticamen

te aos 75 e 90 dias após a emergência em relação aos espa

çamentos. Verifica-se que o diâmetro do caule, foi maior 

no espaçamento de 1,00 m entre linhas e menor no de O,40.x 

1,20 m. 

A Tabela 4, apresenta as médias da interação 

entre os diferentes espaçamentos (E) e as variações do nú

mero de plantas por metro (O), o valor de Fi o coeficiente 

de variação e as diferenças minimas signif icativas ao nivel 

de 5% de probabilidade, para o teste Tukey, aos 105 dias 

apos a emergência. 

Para 7 e 10 plantas por metro, o diâmetro 
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do caule nao variou, nos seis espaçamentos. Entretanto, 

para 5 plantas, os espaçamentos, 1,00 m e 0,40 x 1,40men

tre linhas favoreceram o diâmetro do caule em relação a 

0,80 m e 0,50 x 1,50 m. 

Dentro de espaçamentos, o diâmetro do caule 

foi maior para 5 plantas por metro em relação à 10 plan

tas por metro, com exceção de 0,50 x 1,50 m; havendo ten

dência de superioridade também, sobre 7 plantas por metro. 



Tabela 3 - Caracteres agronômicos de campo: diâmetro do caule (mm) . 

Avaliações (Dias Após a Emergência) 
Tratamentos 

30 45 60 75 90 105 120 

Dl (S plantas/metro) 4,07 a 6,61 a 10,11 a 12,78 a 14,00 a 14,61 a 14,87 a 

D2 (7 plantas/metro) 4,14 a 6,37 ab 9,19 b 11,31 b 12,54 b 13,25 b 13 ,43 b 

D3 (10 plantas/metro) 3,98 a 6,05 b 8,55 c 10,56 c 11,66 c 12,15 c 12,44 c 

F 0,88n.s. 5,95** 26,06** 41,44** 36,96** 47,81** 3S,72** 

C.V. (%) 8,62 7,63 7,01 6,42 6,48 5,69 6,39 

DMS (5%) 0,28 0,40 0,53 0,61 0,68 0,62 0,71 

E1 (0,80 m) 4,20 a 6,43 a 9,25 a 11 ,25 ab 12,47 ab 12,90 ab 13,10 a 

E2 (0,90 m) 4,06 a 6,52 a 9,53 a 11,95 ab 12,88 ab 13,52 ab. 13,71 a 

E3 (1,00 m) 4,05 a 6,65 a 9,70 a 12,22 a 13 ,48 a 13,97 a 14,18 a 

E4 (0,40 x 1,20 m) 4,13 a 6,28 a 8,94 a 10,93 b 12,03 b 12,81 b 12,99 a 

ES (0,40 x 1,40 m) 3,99 a 6,13 a 9,21 a 11 ,63 ab 12,97 ab 13,72 ab 14,14 a 

E5 (0,50 x 1,50 m) 3,93 a 6,05 a 9,08 a 11,30 ab 12,57 ab 13,08 ab 13 ,36 a 

F O, 71n.s. 1,98n.s. 1,74n.s. 3,74** 3,25* 3,49* . 3,17* 

C.V. (%) 8,62 7,63 7,01 6,42 6,48 5,69 6,39 

DMS (5 lo) 0,49 0,70 0,92 1,06 1,17 1,08 1,24 

"'" U1 



Tabela 4-Caracteres agronômicos de campo: interação espaçamentos x números de plantas 

por metro para diâmetro do caule (mm) , aos 105 dias após a emergência. 

~ Espaça E1 
D .s: enSl (0,80 m) dades 

Dl (5 plan- 13,81 b A tas/metro) 

D2 (7 p1an-
tas/metro) 12,84 a AB 

D3 (la p1an- 12,04 a B tas/metro) 

F (interação E x D) 

C.V. (%) 

DMS (5%) E/D 

DMS (5%) D/E 

2,58* 

5,69 

1,87 

1,52 

E
2 

(0,90 m) 

14,24 ab A 

13,87 a AB 

12,46 a B 

E3 
(1,00 m) 

16,00 a A 

14,02 a B 

11,88 a C 

E4 E5 E6 
(0,40 x 1,20 m) (0,40 x 1,40 m) (0,50x 1,50 m) 

14,29 ab A 15,77 a A 13,59 b A 

12,71 a B 13 ,29 a B 12,68 a A 

11 ,44 a B 12,11 a B 12,96 a A 

Médias seguidas de mesma letra minúscula, na horizontal, não diferem entre si pelo teste de tukey a ni
vel de 5% de probabilidade. 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula, na vertical, não diferem entre si pelo teste de Tukey a nível 
de 5% de probabilidade. 

.J:>. 
0'1 

4 
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4.1.3. Número de ramos vegetativos 

A análise de variância dos dados para nume

ro de ramos vegetativos, revelou valores de F não signifi

cativos para espaçamentos (E) e número de plantas por me

tro (D). 

4 .1 .4. Número de ramos frutíferos 

A análise de variância dos dados obtidospa

ra número de ramos frutíferos, indica valor de F signifi

cativo apenas para o número de plantas por metro (D). Ob-

serva-se pela Tabela 5, que o número de ramos frutíferos 

foi maior no menor número de plantas por metro, ou 

5, em relação aos demais. 

seja, 

4.1.5. Altura de inserção do primeiro ramo frutí

fero 

A análise de variância dos dados obtidospa

ra altura de inserção do primeiro ramo frutífero, indicou 

valor de F significativo apenas para o número de plantas 

por metro (D). Verifica-se, pela Tabela 5, que a altura 

de inserção do primeiro ramo frutífero foi maior, com o 

maior número de plantas por metro, ou seja, 10, em relação 

aos demais. 
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4.1.6. Formação do primeiro botão floral 

A análise de variãncia dos dados obtidos 

para formação do primeiro botão floral, mostrou valores de 

F não significativos para espaçamentos (E) e número de 

plantas por metro (D). Verifica-se pela Tabela 5, seme

lhança de valores, indicando que o numero de dias para for-

mação do primeiro botão floral não variou nos 

espaçamentos e número de plantas por metro. 

4.1.7. Antese da primeira flor 

diferentes 

A anãlise de variãncia dos dados obtidospa

ra a antese da primeira flor, revelou valores de F não sig

nificativos para espaçamentos (E) e número de plantas por 

metro (D). Verifica-se, pela Tabela 5, semelhança de 

valores, indicando que a antese da primeira flor, não va

riou nos diferentes espaçamentos e número de plantas por 

metro. 

4.148. Ocorrência do primeiro capulho 

A análise de variãncia dos dados obtidospa-

ra a ocorrência do primeiro capulho, indicou valor de F 

significativo apenas para o número de plantas por metro 

(D). Observa-se, pela Tabela 5, que a ocorrência do pri-
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meiro capulho, foi favorecida pelo menor número de plantas, 

ou seja, 5, em relação aos demais. 



Tabela 5 -Caracteres agronômicos de campo: ramos vegetativos, ramos frutíferos, altura 
de inserção do primeiro ramo frutifero, formação do primeiro botão 

antese da primeira flor e ocorrência do primeiro capulho. 

Tratamentos 

Dl (5 plantas/metro) 

D2 (7 plantas/metro) 

D3 (10 plantas/metro) 

F 

C.V. (%) 

DMS (5%) 

Ei (0,80 m) 

E2 (0,90 m) 

E3 (1,00 m) 

E4 (0,40 x 1,20 m) 

ES (0,40 x 1,40 m) 

E6 (0,50 x 1,50 m) 

F 

C.V. (%) 

DNS (5 %) 

Ramos 
vegetativos 

(número) 

2,6S a 

2,59 a 

2,61 a 

o ,32n. s. 

8,85 

0,60 

2,70 a 

2,72 a 

2,47 a 

2,59 a 

2,57 a 

2,64 a 

1,43n.s. 

8,85 

1,05 

Ramos 
frutíferos 

(número) 

16,17 a 

14,49 b 

13,47 b 

9,96** 

12,52 

1,51 

14,94 a 

15,43 a 

1L~,20 a 

14,57 a 

14,90 a 

14,19 a 

0,61n.s. 

12,52 

2,62 

Altura de 
inserção do 

primeiro ra
mo frutífero 

(em) 

16,97 b 

18,87 ab 

20,07 a 

4,25* 

17,26 

2,63 

17,69 a 

18,86 a 

18,56 a 

18,44 a. 

19,17 a 

19,09 a 

0,26n.s. 

17,26 

4,58 

Formação do 
primeiro 

botão 
floral 
(dias) 

40,12 a 

40,08 a 

40,23 a 

0,61n.s. 

1,23 

0,40 

39,95 a 

40,07 a 

40,08 a 

40,07 a 

40,32 a 

40,35 a 

0,97n.s. 

1,23 

0,70 

Antese da 
primeira 

flor 
(dias) 

60,41 a 

59,79 a 

61,30 a 

2,62n.s. 

3,32 

1,64 

59,53 a 

60,67 a 

60,61 a 

59,75 a 

61,20 a 

61,23 a 

1,17n.s. 

3,32 

2,86 

floral, 

Ocorrência 
do primeiro 

capu1ho 
(dias) 

122,15 a 

122,64 ab 

124,65 b 

3,78* 

2,35 

2,36 

121,49 a 

123,84 a 

123,45 a 

122,46 a 

124,26 a 

123,38 a 

1,09n.s. 

2,35 

4,ll U1 
o 
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4.1.9. Número de capulhos por planta 

A análise de variãncia dos dados obtidos pa

ra numero de capulhos por planta, revelou valor de F sig

nificativo para a interação espaçamento x número de plan

tas por metro. 

A Tabela 6, contém as médias da interação 

entre os diferentes espaçamentos (E) e as variações do nú

mero de plantas por metro (D) i o valor de Fi o coeficiente 

de variação e as diferenças minimas significativas ao ni

vel de 5% de probabilidade, para o teste Tukey. 

Observa-se pela referida tabela que, dentro 

do tratamento 5 plantas por metro os espaçamentos 1,00 m e 

0,40 x 1,40 m proporcionaram maior número de capulhos por 

planta que os demais. Para 7 plantas por metro houve mais 

produção de capulho por planta no espaçamento 1,00 m em 

relação a 0,40 x 1,20 m e 0,50 e 1,50 m e, para 10 plantas 

por metro não houve variação entre os diferentes 

mentos. 

espaça-

Dentro de espaçamentos podem-se destacar os 

maiores números de capulhos por planta no menor numero de 

plantas por metro e os menores numeros de capulhos por 

planta no maior número de plantas por metro. 



Tabela 6 - Caracteres agronômicos de campo: interaçã.o espaçamentos }{ números de plan

tas por metro para números de capulhos por planta. 

........ ~ '-....... cspaça-
Densi- mentos 
dades 

Dl (5 plan
tas/metro) 

D2 (7 plan
tas/ metro) 

D3 (10 plan
tas/metro) 

El 
(O ,80 m) 

9,03 bc A 

7,78 ab A 

6,53 a A 

F (interaçio E x D) 2,33* 

C. V. (%) 15,83 

DHS (5%)E/D 2,67 

DMS (5%) D/E 2,54 

E2 
(0,90 m) 

11 ,28 ab A 

7,97abB 

6,42 a B 

E 
3 

Ü ,00 m) 

11,89 a A 

9,117 aA 

5,89 a B 

E4 ES E6 
CO,40xl,20 m) (0,t+Oxl,40 m) (O,SOxl,SO m) 

9,72 abc A 12,03 a A 7,66 c A 

6,44 b B 7,50 ab B {,61 b A 

5,03 a B 5,97 a B 6,78 a A 

-------------------------------------------------

Nédias seguidas de mesma letra minúscula, na horizontal, não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 
nível de 5% de probabilidade. 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula, na vertical, não diferem entre si pelo teste de Tukey, a ní
vel de 5% de probabilidade. 

U'1 
tv 
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4.2. Caracteres agronômicos de laboratório 

A Tabela 7 contém os dados obtidos dos ca

racteres agronômicos de laboratório (precocidade, numero 

de lojas por capulho, peso médio de um capulho, porcenta

gem de fibras e peso de 100 sementes), nos diferentes espa

çamentos (E) e nas variaçôes do número de plantas por me-

tro (D) i os valores de Fi os coeficientes de variação e 

as diferenças minimas significativas ao nivel de 5% de 

probabilidade, para o teste Tukey. 

4.2.1. Precocidade 

A análise de variância dos daãos para pre

cocidade, indicou valor de F significativo apenas para es

paçamentos (E). Verifica-se pela Tabela 7, que o maior 

valor foi obtido no espaçamento simples de 0,80 m e o me

nor, no duplo de 0,40 x 1,40 m. 

4.2.2. Número de lojas por capulho 

A anâlise de variância dos dados obtidos pa

ra numero de lojas por capulho, mostrou valores de F nao 

significativos para espaçamentos (E) e número de plantas 

por metro (D). 
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4 '')~ n -~. d Ih 
• Jr.. •• 5. 1: eso menJ..o e um capu o 

A análise de variância dos dados para peso 

m§dio de um capulha, revelou valores de F nao significati-

vos para espaçamentos (E) e número de plantas por metro 

{D} • 

4 .2.4 .. Porcentagem. de fi.bras 

A análise de variâncía dos dados obtidos pa-

ra porcentagem de fibras, indicou valores de F nâo s1gni-

f1cativos para espaçarr.entos (E) e nlll'nerO de plantas por 

metro (O). 

4.2.5.~Peso de 100 sementes 

A análise de var1ância dos dados ob-tidos pa-

ra o peso de 100 sementes, revelou valor de F significati-

vo apenas para espaçamentos (E). Verifica-se pela Tabela 

7, que o peso de 100 sementes foi maior nos espaçamentos 

duplos de 0,40 x 1,40 m e 0,40 x 1,20 ro, e menor, no sim-

pIes de 0,80 ill. 



Tabela 7 - Caracteres agronômicos de laboratório: precocidade, número de lojas por ca

pulho, peso médio de um capulho, porcentagem de fibras e peso de 100 semen-
teso 

-
Número de Peso médio Porcentagem Peso de 

Tratamentos Precocidade lojas por de um capu1ho 100 sementes 
capulho (gramas) de fibras (gramas) 

Dl (5 plantas/metro) 38,63 a 4,46 a 7,92 a 38,47 a 14,27 a 

D2 (7 plantas/metro) 42,48 a 4,42 a 7,77 a 38,25 a 14,27 a 

D3 (10 plantas/metro) 38,78 a 4,44 a 7,65 a 38,27 a 14,40 a 

F 0,70n.s. 0,85n.s. 1,62n.s. 2,31n.s. 0,50n.s. 

C.V. (%) 27,68 2,77 5,63 0,94 3,11 

DMS (5%) 9,05 0,12 0,36 0,29 0,37 

E
1 

(0,80 m) 49,80 a 4,47 a 7,67 a 38,35 a 13,84 b 

. E2 (0,90 m) 35,75 ab L. ,50 a 7,71 a 38,54 a 14,13 ab 

E3 Ü ,00 m) 37,37 ab 4,43 a 7,96 a 38,30 a 14,37 ab 

E4 (0,40 x 1,20 m) 42,27 ab 4,34 a 7,68 a 38,29 a 14,49 a 

E5 (0,40 x 1,40 m) 32,41 b 4,/.3 a 7,89 a 38,17 a 14,73 a 

E6 (0,50 x 1,50 m) 42,17 ab 4,47 a 7,76 a 38,32 a 14,31 ab 

F 2,77* 1,7 lm.s. 0,66n.s. 1,12n.s. 4,21** 

C.V. (%) 27,68 2,77 5,63 0,94 3,11 

DMS (5 Íp) 15,75 0,20 0,62 0,51 0,64 
U1 
U1 
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4.3. Caracteres tecnológicos das fibras 

A anãlise de variãncia dos dados para com

primento, uniformidade, resistência, finura e maturidade, 

revelou valores de F não significativos para espaçamentos 

(E) e número de plantas por metro (D). 

A Tabela 8, apresenta as médias obtidas para 

os caracteres tecnológicos das fibras (comprimento, uni-

formidade, resistência, finura e maturidade) I nos diferen

tes espaçamentos (E) e nas variações do número de plantas 

por metro (D): os valores de F; os coeficientes de varia

çao e as diferenças mínimas significativas ao nível de 5% 

de probabilidade, para o teste Tukey. 



Tabela 8 - Caracteres tecnológicos das fibras: comprimento, uniformidade, resistência, 

finura e maturidade. 

----_._---- ----------
Tratamentos Comprimento Uniformidade Resistência Finura Maturidade 

( mrn) (%) (g/tex) (micronai re) (%) 
----------.--------

Dl (5 plantas/metro) 30,66 a 46,15 a 22,18 a 4,83 a 62,65 a 

D2 (7 plantas/metro) 30,67 a 46,18 a 21,27 a 4~70 a 62,45 a 

D3 (la plantas/metro) 30,72 a 45,92 a 21,71 a 4,76 a 61,62 a 

F O,02n.s. 0,80n.s. 2,95n.s. 2.55n.s. O,55n.s. 

C.V. (%) 1,85 1,48 5,18 3,59 5,06 

DMS (5%) O ,!+6 0,56 0,92 0,1 Lf 2,58 

El (0,80 m) .30,47 a 46,40 a 22,13 a Lf, 74 a 62,08 a 

E2 (0,90 m) 30,52 a 1-+6,21 a 21 ,03 a 4,67 a 62,30 a 

EJ (l,OO m) 30,.'-i8 a Lf5,89 a 22,01 a 4,88 a 63,36 a 

E4 (0,40 x 1,20 m) 30,88 a 45,64 a 21,31 a lf ,80 a 60,96 a 

E 
5 (0,1-+0 x 1,40 m) 30,78 a 46,27 a 21,62 a 4,77 a 60,89 a 

E6 (0,50 x 1,50 m) 30,88 a 46,08 a 22,22 a Lf ,71 a 68,83 a 

F O,94n.s. 1,55n.s. 1,64n.s. 1,66n.s. 1, 32n. s. 

C.V. (%) 1,85 1,48 5,18 3,59 5,06 

Dt1S (5 %) 0,81 0,98 1,60 0,25 4,48 

U1 
--..J 
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4 • 4. Produção 

A anál~se de variância dos dados obtidos pa-

ra produção de algodão em caroço, em quilogra~as por hec-

tare, revelou valores de F não significativos para espaça-

mentos (E) e número de plantas por metro (D). 

A Tabela 9, apresent.a as médias da produção 

de algodão em caroço, em quilogramas por hectare, obtida 

nos diferentes espaçamentos (E) e nas variações do número de 

plantas por metro (D); os valores de Fi os coeficientes 

de variação e as diferenças mínimas significativas ao 

vel de 5% de probabilidade, para o teste de Tukey. 
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Tabela 9 - Produção de algodão em caroço, em kg/ha. 

Tratamentos 

Dl (5 plantas/metro) 

O2 (7 plantas/metro) 

0 3 (10 plantas/metro) 

F 

C.V. (%) 

OMS (5%) 

El (0,80 m) 

E2 (0,90 ro) 

E3 (1,00 m) 

E4 (0,40 x 1,20 ro) 

E5 (0,40 x 1,40 ro) 

E6 (0,50 x 1,50 m) 

F 

C.V. (%) 

OMS (5 %) 

Produção 
(kg/ha) 

4842,87 a 

4748,55 a 

4475,34 a 

3,11n.s. 

9,79 

375,39 

4855,04 a 

4794,76 a 

4954,94 a 

4673,62 a 

4529,33 a 

4325,80 a 

2,28n.s. 

9,79 

653,28 



5. DISCUssAo 

5.1. Considerações gerais 

o presente trabalho foi realizado durante a 

safra 1985/86, no município de Bandeirantes, situado no 

norte do Estado do Paraná, onde esta cultura ocupa grande 

área de cultivo, correspondendo na safra do ano de reali -

zação do experimento, a uma área de 9.500 hectares, produ

çao de 17.670 toneladas com rendimento de 1.860 quilogra

mas por hectare. 

Entre os diversos fatores que afetam a pro

dutividade destacam-se o espaçamento e o número de plantas 

por metro. 

Tem-se observado, devido ao uso do espaça-

mento entre linhas variando de 0,70 al,OO m com 5 a 10 

plantas por metro linear, em função do ambiente, vários 

problemas tais como maturação desuniforme, baixo rendimen

to de colheita e produto de qualidade inferior, devido a 

excessos de umidade, exuberância de folhagem e apodreci-

mento de capulhos, provocados pela falta de insolação e 
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aeraçao das partes inferiores das plantas. 

Por tais razões, o presente estudo, visou 

definir quais os melhores espaçamentos e distribuições es

paciais/ para o cultivar IAC-20~ e seus reflexos nos 

caracteres agronômicos de campo I caracteres agronômicos de 

laboratório, caracteres tecnológicos das fibras e produ--

çao. 

o experimento instalado em 30 de outubro de 

1985, encontrou condições favoráveis à germinação uma vez 

que, pelas Tabelas 10 e 11, verificam-se condições n01:"-

mais f com t.emperatura média de 22,6 0 C, umidade relativa de 

68,5% I precipitação pluvial de 44,0 nun e insolação de 

50,9 horas: da semeadura à emergência. 

Do mês de instalação (outubro) a colheita 

(abril) I verificou-se que as condições do ambiente foram 

bastante favoráveis. Entretanto, verifica-se ainda que da 

emergência até 35 dias após (Tabelas 11 e 12) as precipi

tações pluviais foram baixas, ou seja 87,8 mm, sendo ne

cessárias durante este período quatro irrigações, aos 7, 

13, 30 e 35 dias após a emergência. A partir dai, as con

dições foram favoráveis para o desenvolvimento da cultura, 

o qae se comprova pelas excelentes produções obtidas. 

Em relação as plantas daninhas, as mesmas 

foram controladas através de capinas manuais com enxadas, 

durante os primeiros meses, não causando problemas ã cul-
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tura. 

Optou-se pela utilização de sementes trata

das com fungicidas e inseticida, para se evitar a incidên

cia da.s doenças rizoctoniose (Rh-tzoc.ton.-ta .6olan.-t Kuhn) e 

antracnose (Colletot4-tc.hum gO~.6yp-t-t South) nas fases ini

ciais do desenvolvimento da cultura, e de pragas iniciais 

sugadoras. O controle das demais pragas realizou-se atra-

vês de duas aplicações de produtos para broca da raíz, 

duas aplicações para ácaro rajado e quatro aplicações para 

lagarta rosada, mantendo-se sempre as mesmas, abaixo do 

nível de controle. 

Durante a realização do experimento, veri

ficou-se nas parcelas dos espaçamentos de linhas duplas 

maior aeração e insolação nas entre linhas e base das plan

tas ocasionando seca mais rápida das folhas caídas ao so

lo, das plantas daninhas capinadas e das estruturas frutí

feras, como também, da umidade do solo. Observou-se ain

da, melhor rendimento da colheita manual nas linhas dupla~ 

pela maior fluidez do tráfego dos colhedores. Por ocasião 

do arrancamento das soqueiras, as plantas dos espaçamentos 

com linhas duplas apresentaram sistemas radiculares mais 

desenvolvidos. 

Problema da mais alta importância foi en

frentado durante a busca de literatura especifica. Alguns 

trabalhos estrangeiros somente foram obtidos na forma de 

resumos, não se conseguindo, pelos meios convencionais, os 
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mesmos na íntegra. Com relação à literatura nacional, um 

grande número de trabalhos apresentados à reuniões cientí

ficas (é o caso, por exemplo, das Reuniões Nacionais do 

Algodão da EMBRAPA), na forma de resumo, não é publicado , 

posteriormente, pelos seus autores, na íntegra, o que im

pede um perfeito entendimento e uma análise adequada de 

seus resultados. Por estas razões, alguns trabalhos, na 

forma de resumos, sao citados e discutidos nesta disserta

çao. 

5.2. Caracteres agronâmicos de campo 

° porte das plantas é uma característica im

portante para a colheita, manual ou mecânica, que é favo

recida por plantas com altura até 1,50 m. Alturas maiores 

que 1,50 m sao indesejáveis, principalmente para colheita 

mecânica. Sob condições de ambiente que favoreçam o de

senvolvimento vegetativo recomenda-se a utilização de re

gulador de crescimento, limitando a altura a cerca de 1,50 

m (ABRAHÃO, s.d.). Neste trabalho, esse parâmetro, permi

tiu boa eficiência de colheita manual. 

A análise dos dados de altura de plantas, 

constantes na Tabela 2, registrou que o crescimento das 

plantas foi maior (1,18 m) no menor número de plantas por 

metro, enquanto que, os espaçamentos, não o afetaram. Is

to, provavelmente, está em função de menor concorrência em 
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agua, nutrientes e luz, bem como, um maior espaço para o 

desenvolvimento das plantas. 

Diversos pesquisadores tais como RUGH et 

alii (1973); LACA-BUENDIA & PURCINO (s.d.); FERRAZ et alii 

(1977); FOWLER & RAY (1977); LACA-BUENDIA et a1ii (1977b}j 

LACA-BUENDIA & FERREIRA (1977) i LACA-BUENDIA et alii (1978); 

LACA-BUENDIA & BARROS (1978); LACA-BUENDIA & KAKIDA (1981) 

e VIEIRA et alii (1987), afirmam que a altura das plantas 

tende a diminuir quando o numero de plantas por metro e 

aumentado. Entretanto, BUXTON et a1ii (1977) e FARIA 

(1982), nao encontraram diferenças significativas para al

tura em função do número de plantas por metro. 

O diâmetro do caule é urna caracteristica im

portante na cultura do algodão, uma vez que plantas com 

caules finos, sofrem acamamento provocado por ventos, di

ficultando a colheita e prejudicando a qualidade e quanti

dade das fibras produzidas. 

Os dados constantes nas Tabelas 3 e 4, mos

tram que o maior diâmetro do caule (16,00 rnrn) ocorreu no 

menor número de plantas por metro, ou seja 5, em relação 

aos demais, enquanto que, os espaçamentos 1,00 m e 0,40 x 

1,40 m entre linhas, apresentaram maior valor no diâmetro 

do caule em relação a 0,80 m e 0,50 x 1,50 m. Este fato, 

ocorreu provavelmente, devido a menor concorrência em 

água, luz, nutrientes e taIT~érn, um maior espaço para de

senvolviIT~nto das plantas. 
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Os resultados estão de acordo com EATON 

(1955), FOWLER & ~~y (1977)! FARIA (1982} e VIEIRA et ali i 

(1987), que citam ser o alli~ento do espaçamento entre li

nhas e, a diminuição do número de plantas por metro fato

res que favorecem o diâmetro do caule. 

Pelos dados da Tabela 5, verifica-se que os 

nu.TUeros de plantas por metro e os espaçaIl1entos, não in

fluenciaram o numero de ramos vegetativos. Estes resul

tados conferem com os encontrados por GIL e QUIRARTE R. 

(1975) que concluíram que a população de plantas não inter- ' 

feriu no número de ramos· vegetativos. Já, FOWLER & RAY 

(1977) e HAU & GOEBEL (1986) verificaram que com o aumen

to do espaçamento entre plantas (menor número de plantas 

por metro) houve aumento do número de r~os vegetativos. 

A aparente incoerência entre os resultados 

do presente trabalho e os de FOWLER & ~~y (1977) se expli

ca atrav~s de dois fatos, a saber: a variação de espaça

mentos e muito maior nesse do que naquele (populações de 

38.750 a 620.000 plantas por hectare, contra 50.000 a 

125.000 plantas por hectare) e, diferenças gen~ticas entr~ 

cultivares. A propósito, nos trabalhos de melhoramento de 

algodão do IAC um dos caracteres agronômicos de campo ob

jetivados é 2 a 3 ramos vegetativos por planta, visando 

conformação ideal (kBRAHÂO, s.d.). 

Os dados do número de ramos frutíferos, 
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constantes da Tabela 5, mostram que o numero de ramos fru

tíferos foi maior no menor número de plantas por metro, ou 

seja, 5, em relação aos demais. Estes resultados confir

mam os obtidos por GIL & QUIRARTE R. (1975) citando que 

altas populações de plantas, diminuíram o número de ramos 

frutíferos. Esse fato, também foi confirmado por FOWLER & 

RAY (1977) no Texas, EL AKKAD et alii (1985) no Egito e 

HAU & GOEBEL (1986) na França. 

Reportando à discussão anterior, pode-se in

ferir que a produção de ramos frutíferos é mais sensível a 

tamanho de população do que a de produção de ramos vegeta

tivos. 

A altura de inserção do primeiro ramo fru

tífero, conforme dados da Tabela 5, foi influenciada so

mente pelo n~~ero de plantas por metro. Verifica-se que 

a altura de inserção do primeiro ramo frutífero foi maior 

cQm o maior número de plantas por metro, ou seja, lO, em 

relação aos demais. 

Baseando-se nestes resultados, pode-se afir

mar que maiores números de plantas por metro podem concor

rer para a melhoria da qualidade das fibras, uma vez que 

a maior a'l tura de inserção dos ramos frutíferos, impede o 

contato de capu1hos com o solo, facilitando também, a 

colheita. Este fato ocorreu possivelmente, devido a com

petição entre as plantas. Estes resultados conco~dam com 
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os encontrados por EATON (1955) I RUGH et alii (1973), FOW

LER & RAY (1977), :FA.RIA (1982) e HAU & GQEBEI. (1986). 

o número de dias para a formação do primeiro 

botão floral, conforme dados da Tabela 5, não variou nos 

diferentes espaçamentos e n~~ero de plantas por metro. O 

número de dias encontrado foi de aproximadamente 40 dias, 

o que está de acordo com ABRAHÂO (s.d.). 

BARROS (1982), relata que, para o cultivar 

IAC-17, 37, O + 1,13 dias decorreram entre o aparecimento da 

primeira folha e do primeiro botão, enquanto que l para o 

cultivar IAC-18 foi de 35,5 ~ 1,44 dias. 

Os resultados estão ainda em conformidade 

com EATON (1955), segundo o qual o primeiro botão floral 

surge cer'ca dê 58 dias após a semeadura; BROWN, 1958 (29 

a 45 dias da emergência); BEASLEY, 1975 (35 a 40 dias da 

~rnergência) e ABRAHÃO, 1979 (aos 42 dias). 

o número de dias para a antese da primeira 

f lar, conforme dados constantes na Tabela 5 I não variou pa

ra espaçamentos e número de plantas por metro. O numero 

de dias encontrado foi aproximadamente de 60 dias, estan

do de acordo com ABRAHÃO (s.d.), segundo o qual as primei

ras flores surgem normalmente 60 dias da emergência. 

BARROS (1982) relata que para o cultivar 

IAC-17 I 63,7 .: 2,09 dias decorreram entre o aparecimento da 
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primeira folha e a antese da primeira flor, enquanto que 

para o cultivar IAC-18 foi de 61,95 ~ 1,99 dias. 

Algumas observações feitas por EATON (1955) 

relatam que a antese da primeira flor se dá entre 81 a 

88 dias apos a semeadura. Para BROWN (1958) da emergência 

à antese são necessários 54 a 70 dias. 

Segundo GRIDI-PAPP (1965) os cultivares 

paulistas iniciam o florescimento aos 50-60 dias da emer

gência. 

BEASLEY (1975) observou que sao necessários 

55 a 65 dias da emergência para a antese da primeira flor. 

Para ABRAHÃO (1979) a primeira flor ocorreu aos 62 dias de 

idade da planta. O número de dias encontrado, foi consi

derado corno normal, por estar coerente com os autores an-

teriorrnente citados, a não ser com EATON (1955). Obser-

va-se, no entanto, que o referencial utilizado por ele foi 

a semeadura, e nao a emergência. 

Os parâ~etros ocorrência do primeiro botão 

floral e antese da primeira flor são importantes, pois de

limitam o período de mais intensa absorção de nutrientes 

pela planta, e, consequentemente de necessidade de aduba

çao nitrogenada em cobertura (ABPAHÃO, s.d.). 

O número de dias para a ocorrência do pri-

meiro capulho, conforme dados da Tabela 5, foi menor no 
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menor número de plantas por metro (122 1 15 dias) aumentan-

do até o maior número de plantas por metro (124,63 

Os nThueros encontrados estão p~óximos dos 120 dias 

emergência, citados por ABR~HÃO (s.d.), GRIDI-PAPP 

dias). 

da 

{1965 ) 

e PASSOS (1977) que relatam para os cultivares paulistas 

de algodão a ocorrência do primeiro capulho en"tre 110 e 

120 dias apos a emergência. 

BARROS (1982) relata que para o cultivar 

IAC-17, 129 1 8 ~ 2,86 dias decorreram entre o aparecimento 

da primeira folha e a ocorrência do primeiro capulho, en

quanto que, para o cultivar IAC-18 foi de 124,65: 2,77 

dias. 

Observações feitas por EATON (1955) mostram 

que a ocorrência do primeiro capulho se dá entre 121 e 148 

dias após a semeadura. Para BROWN (1958) são necessários 

de 99 a 125 dias, da emergência à ocorrência do 

capulho. 

primeiro 

BEASLEY (1.975) relata que de 105 a 135 dias 

apos a emergência as fibras estavam maduras e exibiam uma 

parede secundária espessa. 

ABRAHÃO (1979) constatou que a ocorrência 

dos primeiros capulhos se deu entre 125 e 128 dias de ida

de, alcançando o seu valor máximo aos 203 dias. 

A ocorrência do primeiro capulho, mais ce

do, na menor densidade de plantio (5 plantas por metro) em 
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relação às maiores (7 e 10 plantas por metro) se explica 

pela inserção mais baixa de seu primeiro ramo frutífero. 

Quanto ao numero de capulhos por planta, 

conforme dados da Tabela 6, pode-se destacar que os maio-

res números de capulhos por planta (12,03) foram obtidos 

# 

no menor numero de plantas por metro e, os menores numeros 

de capulhos por planta (5,03) no maior número de plantas 

por metro. Os espaçamentos de 1,00 m e 0,40 x 1,40 m pro-

porcionaram maior número de capulhos por planta. 

Os resultados encontrados estão de confor-

midade com BUXTON et ali i (1972), RUGH et alii (1973), GIL 

& QUIRARTE R. (1975), BILBRO (1981), NEHRA et alii (1982) 

e EL-AKKAD et alii (1985) / que relatam maiores espaçamen-

tos entre linhas e entre as plantas nas linhas (conse-

quentemente populações menores de plantas por hectare), 

produzindo maior número de capulhos por planta. 

VIEIRA et alii (1987) constataram com o uso 

de fileiras duplas, menor número de frutos por planta, po-

rém, o rendimento de algodão em caroço não foi alterado 

com população de 100.000 plantas por hectare e configura-

çao do plantio; fato também verificado neste trabalho. 

BARROS (1982) encontrou para o cultivar 

IAC-17 7,2 ± 1,39 capulhos "por planta e, para o cultivar 

IAC-18, 7,3 ± 1,05 capulhos. 

O maior número de capulhos encontrado neste 
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experiment.o foi 12,03 e o menor de 5,03, apresentando bas

tante diferença dos resultados de BARROS (1982), que tam

bém trabalhou com cultivares paulistas. No entanto, a me

dia do numero de capulhos por planta do tratamento 10 

plantas por metro, é de 6,1, que, a rigor, se aproxima dos 

resultados médios de BARROS (1982), o que confirma as ex

celentes condições em que a cultura se desenvolveu. 

5.3 .. Caracteres agronôm.icos de laboratório 

A anãlise dos dados para precocidade, re

presentados pela quantidade de algodão em caroço na primei

ra colheita, constantes da Tabela 7, mostra que o maior va

lor valor foi obtido no espaçamento simples de 0,80 m e 

o menor, no duplo de 0,40 x 1,40 m. Os demais tratamentos 

apresentaram semelhança nos resultados. 

LONGENECKER et alii (1969), no Texas, estu

daram os espaçamentos entre linhas simples de 1,02 m e du

pla de 0,66 m x 1,37 m, sob condições de irrigação e con

cluíram que o espaçamento duplo apresentou maior precoci -

dade de maturàção. 

BAKER (1976), na Georgia, verificando os 

espaçamentos, convencional de 0,914 m entre ruas e popula

ção de 107.489 plantas por hectare; ruas estreitas,cons' 

tituídas de 4 ruas de 0,406 m e dupla de 0,254 m entre ruas 

com três populações de 214.977; 286.636 e 358.295 plantas 
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por hectare, respectivamente; concluiu que nao houve dife

rença na "precocidade entre os espaçamentos convencional e 

ruas estreitas. 

Também, GALANOPOULOU-SENDOUKAetalii (1980) 

na Grécia, verificaram a influência dos espaçamentos 1,00 

mi 0,50 m e 0,25 m entre linhas com 0,10 m entre plantas e 

concluíram que a diminuição do espaçamento não proporcionou 

aumento na precocidade. 

O antagonismo verificado entre os dados pre

sentes e os da literatura, provavelmente, se justifica pe

la antecipação da primeira colheita. Os valores de preco

cidade da Tabela 7 se maximizam em 49,80%,0 que está bem 

abaixo dos 70,00% buscados no melhoramento (ABRAHÃO, s.d.). 

A referida antecipação da primeira colheita se deu, talvez 

por excesso de zelo, para aproveitar as excelentes condi

ções climáticas do período (20, 21 e 22 de março de 1986), 

traduzidas pela ausência de chuva e alta insolação 

Tabela 15). Se a primeira colheita se realizasse 

(ver 

alguns 

dias após, aproximando-se dos 70,00%, provavelmente, os 

resultados seriam diferentes, favorecendo os espaçamentos 

maiores. 

Através dos dados constantes da Tabela 7, 

verifica-se que os numeros de plantas por metro e os espa

çamentos não influenciaram o número de lojas por capulho. 

Para o número de plantas por metro o número de lojas por 
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capulho variou de 4,42 a 4,46 e, para os espaçamentos, de 

4,34 a 4,50. 

Os resultados foram considerados normais e 

evidenciam que o cultivar IAC-20 apresenta grande quanti -

dade de capulhos com 4 lojas e urna menor quantidade com 5 

lojas, daí, a razão da pequena variação na média. 

Estudando o ciclo vegetativo de cultivares 

paulistas de algodão, BARROS (1982) encontrou para o cul

tivar IAC-17, 80,7% capulhos com 4 lojas, 16,3% com 5 lo

jas e 3,0% com 3 lojas e, para o cultivar IAC-18, 84,5% 

com 4 lojas, 12,1% com 5 lojas e 3,4% com 3 lojas. Obser

va-se que o numero médio de lojas por capulho para IAC-17 

é de 4,13. 

Considerando-se que o cultivar IAC-20 e urna 

resseleção de IAC-17, ou seja, um IAC-17 melhorado, os 

resultados aqui apresentados (entre 4,34 e 4,50) comprovam 

a não influência dos espaçamentos e as boas condições da 

cultura. 

Através dos dados da Tabela 7, verifica-se 

que os numeros de plantas por metro e os espaçamentos, não 

afetaram o peso médi.o de um capulho. 

O peso do capulho é urna das características 

do algodão que varia com as condições do ambiente, culti

var e práticas culturais, entretanto, nas condições deste 

trabalho, o mesmo não foi afetado, obtendo-se valores con-
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siderados muito bons (acima de 7,6 g). 

HAWKINS & PEACOCK (1971); LACA-BUENDIA et 

a1ii (1978); LACA-BUENDIA & KAKIDA (1981) e AZEVEDOeta1ii 

(1982a) encontraram maior peso de capu1ho no menor numero 

de plantas por metro. 

LACA-BUENDIA et a1ii (1977b)i EL-AKKAD et 

a1ii (1985) e VIEIP~ et a1ii (1985) verificaram que maio

res espaçamentos entre linhas propiciaram maior peso do 

capu1ho. 

Entretanto, MARANI et alii (1974); LACA-

BUENDIA & PURCINO (s.d.); LACA-BUENDIA et alii (1977a)iLA

CA-BUENDIA & FERREIRA (1977); LACA-BUENDIA & BARROS (1978) 

e LACA-BUENDIA (1986), concluíram que o espaçamento entre 

plantas não afetou o peso do capulho. 

BARROS (1982) encontrou para o cultivar 

IAC-17, peso médio de capulho de 6,0 ± 0,41 g e, para o 

cultivar IAC-18, 6,1 ± 0,78 gi resultados inferiores ao 

encontrado neste experimento. 

Através dos dados da Tabela 7, verifica-se 

que os números de plantas por metro e os espaçamentos, não 

influenciaram a porcentagem de fibras. Os valores médios 

obtidos estão próximos dos exigidos para o algodão paulis

ta, de conformidade com GRIDI-PAPP et alii (1980). 

A bibliografia analisada apresenta bastante 

divergência para a porcentagem de fibras, em função prin-
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cipalmente do local de realização dos diversos trabalhos • 

Entretanto, BAKER (1976) e LACA-BUENDIA (1986) verificaram 

que espaçamento convencional e ruas estreitas, nao propor

cionaram variações na porcentagem de fibras e, LACA-BUEN

DIA & PURCINO (s.d.); FERRAZ et alii (1977); LACA-BUENDIA 

& FERREIRA (1977); BILBRO (1981) e VIEIRA et alii (1986), 

que os espaçamentos entre linhas e o número de plantas por 

metro não influenciaram a porcentagem de fibras. 

Através dos dados, para o peso de 100 se

mentes, constantes na Tabela 7, verifica-se que o peso de 

100 sementes foi maior nos espaçamentos duplos 0,40 x 1,40 

m e 0,40 x 1,20 m, e menor, no simples de 0,80 m. Os va-

lores médios obtidos para o peso de 100 sementes estão 

acima daqueles citados por GRIDI-PAPP et alii (1980). 

Entretanto, os resultados encontrados nao 

conferem com os de LACA-BUENDIA & PURCINO (s.d.); LACA

BUENDIA & FERREIRA (1977); LACA-BUENDIA & BARROS (1978) e 

AZEVEDO et ali i (1982a) que diferentes espaçamentos e nu

meros de plantas por metro não afetaram o peso de 100 se

mentes. LACA-BUENDIA (1986) verificou, ainda, nao haver 

diferença significativa no peso de 100 sementes para algo

dão em fileiras simples e duplas. 

5.4. Caracteres tecnológicos das fibras 

Um dos aspectos importantes em qualquer es-
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que determina o seu valor industrial. 
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fibra, 

Foram feitas análises dos seguintes carac-

teres tecnológicos das fibras: comprimento, uniformidade, 

resistência, finura e maturidade. Todos esses caracteres 

são condicionados a ~~ desenvolvimento normal das plantas 

a partir, principalmente, da fase de floração, que por 

sua vez tem como fatores determinantes os elementos do 

clima. Observa-se pelas Tabelas 13, 14 e 15, que da ante

se da primeira flor (06/01/86) à ocorrência do primeiro 

capulho (07/03/86) registraram-se temperatura média de 

25,00C, umidade relativa de 78,0%, precipitação pluvial de 

420,9 mm e insolação de 380,4 horas, sendo considerados 

normais segundo ABRAHÃO (s.d.). Conforme o exposto fica 

evidente, que para todos os caracteres analisados, os re-. 

sultados obtidos equivalem àqueles que caracterizam uma 

fibra de boa qualidade, estando de acordo com os indices 

determinados nos programas de melhoramento do IAC, e en

contrados nas informações de PASSOS (1977); ABRAHÃO (1979) i 

GRIDI-PAPP et ali i (1980) e ABRAHÃO (s.d.). 

5.5. Produção 

A produção de algodão por area, ou seja, o 

rendimento da cultura, é considerada pelos cotonicultores 

como a mais importante caracteristica cultural. No entan-



77 

to, nem sempre a maior produção é a mais econômica. 

Os resultados obtidos no presente trabalho 

não mostram diferenças estatísticas entre os diferentes 

tratamentos, conforme se observa na Tabela 9. Note-se que 

tais resultados superam, com larga margem, os obtidos em 

ensaios semelhantes realizados no País, e no exterior, su

plantando, mesmo, a produtividade citada nos ensaios re

gionais e nacionais de cultivares (IAPAR, 1981 e ABRAHÃO, 

s.d.). Isto se deve às excelentes condições climáticas e 

edáficas ocorrentes durante a execução do experimento. 

Considere-se, ainda, que nove populações de 

plantas, em diferentes distribuições espaciais foram estu

dadas, a saber: 50.000i 55.555i 62.500i 70.000i 77.777 i 

87.500i 100.000i 111.111 e 125.000 plantas por hectare, 

obtidas das diferentes combinações dos tratamentos. 

A inexistência de significância estatística 

entre os resultados, sugere a utilização de qualquer dos 

espaçamentos e populações testados. As observações reali

zadas durante a execução da pesquisa, relatadas nas consi

derações gerais deste capítulo, podem indicar preferência 

para linhas duplas em relação às linhas simples. Mesmo 

sendo uma nova tecnologia, que geralmente encontra resis

tência de adoção, por parte dos agricultores, deve-se le

var em consideração a incidência próxima prevista para 

aquela região da praga An~honomu~ g~andi~ Boheman, 1843) , 
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o bicudo do algodão. Segundo informações pessoais de GU

TIERREZ (1986)2, seu controle é facilitado pela adoção de 

espaçamentos maiores ou em linhas duplas. 

Considere-se, ainda, que em anos ruins cli

maticamente, ou em outras condições adversas, os resulta-

dos da produção, poderão ser diferentes. 

Outra sugestão advinda de tais observações 

é a repetição deste trabalho em diversos anos e regiões. 

2 GUTIERREZ, G.S. (Departamento de Entomologia da Escola 

Superior de Agricultura "Luiz de .Queiroz", Piracica -

ba). Comunicação Pessoal, 1986. 
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Tabela 10 - Dados de temperaturas (oC) média, máxima e míni

mai umidade relativa do ar (%); chuva a cada 24 

horas (mm); duração da chuva (h) e insolação 

(h) durante o mês de outubro de 1985. 

Temperaturas Umidade Chuva Duração Inso-Relativa a cada da Dia do 24 h chuva lação ar (h) Média Máxima Mínima (%) (mm) (h) 

1 21,0 28,8 14,6 48,3 0,0 00:00 10,0 
2 23,2 31,6 15,7 43,0 0,0 00:00 9,8 
3 24,3 32,1 16,4 36,7 0,0 00:00 10,6 
4 23,5 32,4 15,1 36,7 0,0 00:00 11,5 
5 24,3 32,9 15,8 37,9 0,0 00:00 10,0 
6 27,7 34,9 19,8 33,2 0,0 00:00 7,8 
7 21,7 28,2 19,7 85,1 0,0 00:00 0,4 
8 18,8 28,1 12,4 36,1 2,1 01:42 11,2 
9 21,5 30,6 11,4 53,5 0,0 00:00 9,8 

10 24,5 31,3 16,9 51,5 0,1 4,9 
II 21,3 33,7 17,1 49,3 0,0 00:00 11,1 
12 25,4 34,4 16,9 43,5 0,0 00:00 10,4 
13 26,4 36,1 16,3 38,9 0,0 00:00 11,2 
14 27,5 37,9 18,5 33,1 0,0 00:00 11 ,3 
15 27,2 37,2 20,3 40,0 0,0 00:00 10,1 
16 26,6 32,1 19,6 40,4 2,2 00:18 2,9 
17 26,4 35,1 20,9 46,1 0,0 00:00 10,4 
18 26,2 36,7 19,1 52,2 0,0 00:00 10,7 
19 25,7 32,0 21,0 56,3 0,1 1,7 
20 23,4 30,6 20,4 82,6 0,0 00:00 2,0 
21 23,5 30,4 18,7 57,4 5,8 01:24 10,5 
22 23,9 32,6 14,6 41,6 0,0 00:00 11,9 
23 25,4 34,6 16,2 39,3 0,0 00:00 11 ,0 
24 24,2 33,4 19,6 57,2 0,0 00:00 9,3 
25 24,7 31,9 17,8 58,9 7,9 01:54 8,5 
26 25,5 32,2 18,4 56,3 0,0 00:00 8,3 
27 25,2 34,3 19,1 61,4 0,0 00:00 8,7 
28 23,0 33,4 18,1 68,5 2,0 01:12 8,2 
29 25,5 32,8 18,3 57,1 1,3 00: 18 10,2 
30 '26,6 35,1 20,7 49,8 0,0 00:00 8,0 
31 27,5 34,5 21,2 52,7 0,5 00:18 8,8 

Mês 24,7 33,0 17,8 49,8 22,0 271 ,2 
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Tabela 11 - Dados de temperaturas (oC) média, máxima e míni

mai umidade relativa do ar (%) i chuva a cada 24 

horas (mm)i duração da chuva (h) e insolação 

(h) durante o mês de novembro de 1985. 

Temperaturas Umidade Chuva Duração 
Inso-Relativa a cada da Dia 

do 24 h chuva 
1ação ar (h) Média Máxima Mínima (%) (mm) : ,(h) 

1 25,7 33,8 22,0 70,4 0,3 00:18 4,8 
2 21,6 37,2 19,4 87,9 26,3 06 :24 2,4 
3 19,4 22,1 17,5 88,0 12,3 06:48 0,0 
4 18,7 20,9 16,8 82,3 4,6 02:18 0,0 
5 21,6 28,1 16,0 64,4 0,0 00:00 11 ,3 
6 22,4 30,2 16,0 53,4 0,0 00:00 12,3 
7 23,6 31,9 14,4 48,7 0,0 00:00 11 ,3 
8 25,7 33,9 17,2 45,9 0,0 00:00 11 ,3 
9 25,5 33,3 16,9 45,2 0,0 00:00 10,4 

10 26,7 34,1 18,1 44,3 0,0 00:00 12,2 
11 27,8 34,3 21,0 48,9 0,0 00:00 9,2 
12 28,2 36,9 21,5 48,2 0,0 00:00 10,5 
13 29,5 37,9 21,8 37,8 0,0 00:00 11 ,2 
14 .28,6 37,2 20,5 34,0 . 0,0 00:00 12,3 
15 30,0 38,9 20,8 32,7 0,0 00:00 12,1 
16 30,9 40,1 21,0 28,4 0,0 00:00 12,0 
17 30,9 40,9 20,9 22,8 0,0 00:00 12,2 
18 27,8 38,4 19,7 45,3 0,0 00:00 11,9 
19 27,6 36,5 19,2 47,4 0,0 00:00 11,7 
20 25,6 37,2 20,0 61,5 0,0 00:00 10,.4 
21 25,5 30,6 19,6 67,0 33,0 03:06 6,5 
22 26,3 32,8 19,0 64,8 19,8 01:18 10,0 
23 26,9 34,1 22,2 68,4 0,0 00:00 8,3 
24 23,1 27,5 20,9 91,4 0,0 00:00 0,6 
25 23,8 28,4 20,1 87,1 29,6 05:42 3,8 
26 24,7 31,5 21,5 78,9 0,1 00:12 3,9 
27 26,2 33,2 20,8 64,6 0,0 00:00 10,7 
28 23,3 29,5 19,5 58,7 0,0 00:00 11,7 
29 23,5 30,3 16,3 55,5 0,0 00:00 10 ,2 
30 25,1 32,6 16,6 52,8 0,0 00:00 11,4 

Mês 25,5 32,8 19,2 57,6 126,0 26:06 266,6 
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Tabela 12 - Dados de temperaturas (oC) média, máxima e míni

ma; umidade relativa do ar (%); chuva a cada 24 

horas (wm) i duração da chuva (h) e insolação 

(h) durante ° mês de dezewbro de 1985. 

Temperaturas Umidade Chuva Duração 
Inso-

Dia Relativa a cada da 1ação do ar 24 h chuva (h) Média Háxima Mínima (7.) (mm) (11). 

1 26,5 33,6 20,1 50,8 0,0 00:00 9,8 
2 24,1 32,1 19,0 59,4 0,0 00:00 9,5 
3 19·;6 22,3 17,6 83,2 0,8 01:30 2,2 
4 21,9 27,9 17,1 59,6 4,4 01:48 11,8 
5 22,4 28,7 15,6 57,6 0,0 00:00 9,5 
6 25,4 32,6 17,1 46,3 0,0 00:00 12,8 
7 26,0 34,5 18,4 44,3 0,0 00:00 11,9 
8 27,6 35,7 19,1 43,1 0,0 00:00 11,7 
9 30,5 37,5 23,5 39,4 0,0 00:00 10,0 

10 29,6 38,1 22,1 40,3 0,0 00:00 10,6 
11 29,0 35,8 23,5 48,8 0,1 00:12 6,9 
12 28,8 36,8 21,1 50,7 0,0 00:00 12,1 
13 26,6 34,9 20,3 62,7 0,0 00:00 2,9 
14 23,5 29,3 21,4 86,4 8,0 03:18 1,1 
15 27,3 33,9 20,3 63,4 0,0 00:00 10,7 . 
16 26,8 34,8 22,1 70,5 0,0 00:00 5,1 
17 27,3 34,9 20,6 55,0 4,5 00:36 10,8 
18 28,2 36,3 20,0 42,0 0,0 00:00 12,1 
19 28,9 37,6 20,9 42,5 0,0 00:00 10,3 
20 25,2 35,3 20,6 67,3 0,0 . 00: 00 9,8 
21 21,2 22,5 19,2 93,6 17,0 05:30 0,1 
22 25,3 31,8 18,8 68,8 5,0 03:54 10,2 
23 25,1 33,9 20,3 69,2 0,0 00:00 10,3 
24 25,2 32,7 19,6 70,4 1,4 00:30 7,2 
25 27,1 33,1 21,3 63,6 0,0 00:00 6,2 
26 24,7. 32,1 21,5 87,2 0,0 00:00 5,5 
27 25,2 32,3 18,7 53,8 6,1 00:42 10,0 
28 26,8 34,7 18,3 48,1 0,0 00:00 11,2 
29 27,2 34,7 21,0 55,5 0,0 00:00 10,8 
30 27,4 33,9 20,5 56,8 0,0 00:00 12,1 
31 26,8 35,7 22,0 61,8 0,0 00:00 7,4 

Mês 26,0 33,2 20,1 59,4 47,3 18:00 272,6 



82 

Tabela 13 - Dados de temperaturas (oC) média, máxima e mini

ma; umidade relativa do ar (%) i chuva a cada 24 

horas (mm)i duração da chuva (h) e insolação 

(h) durante o mês de janeiro de 1986. 

Temperaturas Umidade Chuva Duração 
Inso-Relativa a cada da Dia 

do 24 h chuva 1ação ar (h) Média Máxima Mínima (%) (mm) -(h) 

1 26,8 33,1 20,7 71,3 8,7 00:48 9,1 
2 25,4 32,9 20,8 85,4 3,4 00 :18 7,2 
3 25,9 31,7 20,4 66,5 3,2 01:12 11,3 
4 24,0 29,6 21,3 88,5 0,0 00:00 1,3 
5 25,8 31,4 20,6 77,9 11,1 03:48 8,5 
6 25,1 32,6 19,2 59,7 0,5 00:18 11,1 
7 25,5 33,7 18,0 57,4 0,0 00:00 12,6 
8 26,9 34,7 19,1 58,4 0,0 00:00 11 ,9 
9 26,7 34,2 21,7 66,8 0,0 00:00 10,4 

10 27,4 33,6 20,9 62,1 0,0 00:00 9,8 
11 24,1 28,5 21,3 84,7 0,0 00:00 2,6 
12 26,0 31,1 22,0 83,6 24,5 01:12 7,7 
13 25,0 33,3 21,5 83,8 0,0 00:00 8,0 
14 25,4 31,2 20,8 76,8 72,0 02:42 4,3 
15 26,7 31,5 21,3 71,8 18,9 01:30 8,4 
16 27,1 32,5 22,5 75,3 0,0 00:00 9,6 
17 27,0 32,6 22,3 72,7 0,0 00:00 11,7 
18 26,8 31,7 23,0 75,1 0,0 00:00 4,5 
19 28,2 34,7 21,6 63,2 0,3 00: 12 11,5 
20 25,8 32,6 23,1 76,2 0,0 00:00 5,0 
21 24,0 31,5 20,6 85,3 17,3 01:06 2,7 
22 24,0 31,7 20,2 82,4 7,5 00:18 2,5 
23 22,1 25,8 19,9 93,6 24,1 08:06 0,2 
24 24,4 30,8 19,7 77 ,3 4,5 00: 18 8,1 
25 24,6 32,0 20,3 79,2 0,0 00:00 5,6 
26 26,2 32,0 19,7 74,4 0,3 00:18 5,7 
27 26,4 31,9 20,2 69,2 0,0 00:00 11,1 
28 25,7 32,7 26,5 71,1 0,0 00:00 10,3 
29 27,2 33,8 20,7 63,9 0,0 00:00 11 ,3 
30 ,27,7 33,3 22,6 69,8 0,0 00:00 8,6 
31 25,4 30,9 23,0 82,6 8,0 01:18 4,7 

Mês 25,8 32,1 21,0 74,4 204,3 23:24 237,3 
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Tabela 14 - Dados de temperaturas (oC) média, máxima e míni

ma; umidade relativa do ar (%); chuva a cada 24 

horas (mm); duração da chuva (h) e insolação 

(h) durante o mês de fevereiro de 1986. 

Temperaturas Umidade Chuva Duração 
Inso-Relativa a cada da Dia 

do 24 h chuva lação ar 
(h) Nédia Máxima t1inima (%) (mm) (h) 

1 26,5 32,3 22,1 70,3 7,2 00:42 9,2 
2 23,7 31,3 20,0 84,6 0,2 00:12 i,9 

'3 23~0 27,0 20,0 85,9 19,5 00:42 4,0 
4 23,2 30,1 17 ,9 63,4 4,2 01:00 12,3 
5 23,5 30,6 17,0 68,2 0,0 00:00 12,1 
6 24,1 30,2 20,5 79,3 0,0 00:00 7,6 
7 24,7 29,6 20,8 78,3 0,0 00:00 8,3 
8 24,6 30,5 21,1 83,3 8,2 00:18 3,9 
9 24,7 30,1 21 ,6 81,6 0,6 00:54 4,3 

10 24,5 29,1 20,7 84,7 45,9 05:42 5,1 
II 25,6 31,7 21,4 77,4 0,0 00:00 6,3 
12 23,2 28,5 21,3 86,4 0,1 00:12 1,8 
13 22,7 26,8 21,1 90,2 26,3 04:36 0,4 
14 23,4 28,1 21,2 87,9 3,0 02:36 1,1 
15 23,3 27,7 21,0 93 t 5 32,8 04:24 1,9 
16 23,3 27,1 21,6 97~8 8,0 00:48 0,9 
17 24,9 30,3 21,3 87,9 14,5 02:42 5,1 
18 26,0 31,7 21,3 83,4 0,1 7,7 

, 19 24,2 27,7 22,0 86,8 1,3 00:24 2,7 
20 24,1 28,5 21,0 92,1 9,0 -04:24 2,2 
21 23,2 26,6 21,4 90,6 21,0 04:24 0,4 
22 24,5 30,6 20,5 SI,l 0,4 00:24 6,S 
23 26,5 32,5 22,0 72,2 0,0 00:00 9,4 
24 26,6 33,5 20,6 65,9 0,0 00:00 9,9 
25 25,3 32,9 20,0 74,3 0,1 9,6 
26 26,5 33,1 20,6 70,7 0,0 00:00 8,7 
27 26,6 32,5 21,3 71,8 0,0 00:00 7,7 
28 24,9 32,1 20,2 6S,4 0,4 00:36 5,3 

Mês 24,5 30,1 20,7 80,6 203,7 156,6 
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Tabela 15 - Dados de temperaturas (oC) média I máxima e míni

ma; umidade relativa do ar (%); chuva a cada 24 

Dia 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Mês 

horas (mm)i duração da chuva (h) e 

(h) durante o mês de março de 1986. 

insolação 

Temperaturas Umidade Chuva Duração 
Inso-Relativa a cada da 

do 24 h chuva 1ação ar (h) Média Máxima Mínima (%) (mm) (h) 

23,2 29,3 20,9 79,9 0,0 00:00 2,4 
22,5 26,9 19,2 74,2 0,1 00:12 3,2 
24,3 30,8 18,2 74,8 0,0 00:00 10,2 
24,4 31,6 20,9 79,8 0,0 00:00 7,4 
24,5 29,6 20,8 82,5 18,1 03 :18 4,8 
22,5 24,6 21,4 90,4 0,4 00:36 0,3 
24,7 30,7 20,6 84,7 21,2 03:18 6,7 
24,0 29,6 19,1 83,7 0,0 00:00 3,9 
23,9 30,2 20,7 74,9 0,0 00:00 5,2 
23,7 27,9 20,1 82,7 0,1 1,2 
24,3 29,7 21,7 86,7 0,0 00:00 2,6 
23,7 31,7 20,1 86,1 5,4 02:42 8,2 
25,3 32,5 20,4 76,1 39,7 04:18 10,6 
25,8 33,3 20,7 73,5 0,0 00:00 9,9 
26,0 32,4 22,0 76,8 0,0 00:00 6,3 
25,8 33,2 20,1 74,2 0,3 00:18 8,5 
25,3 31,4 20,9 76,3 0,0 00:00 6,6 
25,2 33,2 21,0 77 ,6 0,4 00:24 8,2 
24,0 29,3 20,4 81,2 35,7 03:36 6,1 
22,3 26,9 19,3 74,6 0,0 00:00 7,1 
22,0 28,7 16,1 70,2 0,0 00:00 11,0 
21,9 29,7 17,7 80,0 0,0 00:00 8,4 
23,4 29,0 18,7 79,5 4,7 02:24 5,4 
24,4 30,7 19,3 70,8 0,0 00:00 9,0 
25,0 32,6 19,1 70,0 0,0 00:00 9,0 
22,2 29,3 19,1 80,9 0,0 00:00 3,8 
22,6 29,3 16,5 74,8 1, ° 00:48 10,1 
22,5 29,3 17,7 74,9 0,0 00:00 10,3 
21,4 30,6 16,3 81,5 0,0 00:00 6,7 
22,4 28,6 17,3 82,8 33,3 02:42 7,8 
25,2 32,2 19,6 72,5 0,0 00:00 9,8 

23,8 30,2 19,5 78,3 160,4 210,7 
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Tabela 16 - Dados de temperaturas (oC) média, máxima e míni-

Dia 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Mês 

ma; umidade relativa do ar (%) i chuva a cada 24 

horas (rnrn) i duração da chuva (h) e 

(h) durante o mês de abril de 1986. 

insolação 

Temperaturas Umidade Chuva Duração 
Inso-Relativa a cada da 

do 24 h chuva lação ar 
(h) Média Máxima Mínima (%) (um) : (h) 

24,3 31,0 19,5 74,8 0,0 00:00 8,6 
25,1 33,1 18,9 70,0 0,0 00:00 9,1 
26,0 32,9 20,6 67,6 0,0 00:00 7,4 
26,0 32,9 20,6 67,7 0,0 00:00 9,1 
26,5 33,2 21,2 68,5 0,0 00:00 6,7 
26,7 33,5 22,1 68,7 0,0 00:00 7,6 
25,4 30,7 20,9 66,6 0,0 00:00 10,5 
25,3 31,7 19,0 66,6 0,0 00:00 10,6 
24,8 31,1 19,7 71,2 0,0 00:00 7,3 
25,5 32,4 20,0 69,6 0,0 00:00 10,5 
26,6 34,6 20,4 62,1 0,0 00:00 10,1 
26,2 34,3 21,0 64,9 0,0 00:00 10,2 
26,4 34,1 20,0 63,4 0,0 00:00 7,9 
24,5 31,9 21,1 85,8 0,0 00:00 6,5 
20,2 25,3 18,7 77,2 10,2 01:54 3,5 
18,8 24,9 14,5 70,6 0,0 00:00 10,3 
19,7 27,4 14,9 66,1 0,0 00:00 10,1 
20,9 29,1 14,2 65,0 0,0 00:00 10,3 
22,5 28,8 16,4 63,1 0,0 00:00 5,1 
22,8 30,5 18,2 69,2 0,0 00:00 6,1 
20,7 23,7 18,8 92,7 78,6 10:18 1,1 
22,9 28,9 19,2 86,6 12,9 02:12 5,1 
21,9 27,9 17,8 75,4 4,3 00:18 10,8 
23,2 29,9 17 ,4 70,8 0,0 00:00 9,6 
23,6 30,9 18,5 74,0 0,0 00:00 9,8 
23,9 29,0 20,4 80,6 13,9 01:00 8,4 
22,3 28,8 19,2 78,3 0,0 00:00 8,6 
19,0 25,7 14,2 73,6 0,0 00:00 10,6 
19,8 25,9 14,6 60,7 0,0 00:00 10,6 
20,4 27,3 14,5 63,1 0,0 00:00 9,2 

23,4 30,0 18,6 71,2 119,9 15: 42 251,3 



6. CONCLUSÕES 

A análise e a discussão dos resultados per

mitem concluir que: 

O cultivar IAC-20 se comporta, no que 

se refere à produção e qualidade da fibra, igualmente em 

qualquer dos sistemas de plantio utilizados. 

As diferenças estatisticamente significa

tivas ocorrentes em alguns dos parãmetros analisados sao 

insignificantes diante da produção e da qualidade da fi

bra. 

- As possíveis vantagens dos sistemas de 

linhas duplas devem ser testadas, técnica e economicamen

te, em condições diferentes e em presença do bicudo do 

algodão (Án:thonomLL6 glta.ndi.6 Boheman, 1843). 
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