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. Orientador:· Paulo Roberto de Camargo e Castro 

Neste trabalho efetuaram-se estudos para deter 

minar os efeitos de reguladores vegetais em algodoeiro Gossy

pium hirsutum L. cv. IAC - 17, através da análise de cresci -

mento e produtividade em plantas submetidas a diferentes dosa 

gens e épocas de aplicação. 

Para o conhecimento do desenvolvimento, produ -

ção, caracteristicas agronômi�as dos algodoeiros e caracteri� 

ticas tecnológicas das fibras, sob a açao de reguladores ve

getais, efetuaram-se dois experimentos, um em condições de ca 

sa de vegetação e outro em condições de campo (Piracicaba , 

SP). No primeiro deles efetuou-se aplicação de cloreto (2-clo 

roetil) trimetilamônio (CCC) 450 ppm, cloreto de 1,1 - dime -

tilpiperidinio (DPC) 250 ppm, ácido succinico - 2,2 - dimetil 

hidrazida (SADH) 1000 ppm, ácido (2 - cloroetil) fosfônico 

(CEPA) 350 ppm, ácido giberélico (GA) 100 ppm, ácido indolila 

cético (IAA) 100 ppm e 6 - furfurilaminopurina (FAP) 500 ppm. 
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Verificou-se que DPC 250 ppm e CCC 450 ppm reduziram a altura 

das plantas de algodoeiro 63 dias após a aplicação, sendo que 

CEPA 350 ppm e IAA 100 ppm atuaram somente num período de 28 

dias. Pulverizações com DPC 250 ppm e CCC 450 ppm também dimi 

nuíram o número de entrenós das plantas, durante 28 dias. Em 

2 condições de campo, em uma área de 1700 m ,  trataram-se os al 

godoeiros com DPC 84, 167 e 250 ppm, CCC nas concentrações de 

250, 350 e 450 ppm, e CEPA 1670, 3340 e 6680ppm, 51, _65 e 143 

dias após a'·germinação, respectivamente. Neste ensaio DPC e 

CCC tenderam a reduzir a altura da planta e o diâmetro da co

pa. Aplicações de DPC não afetaram os parâmetros da análise de 

crescimento do algodoeiro, sendo que CCC 250 ppm reduziu a á

rea foliar e o peso da matéria seca. O índice de área foliar 

foi diminuído por 28 dias com aplicações de CCC 250 e 350 ppm, 

sendo que a menor concentração reduziu a eficiência fotossin

tética nas plantas e CCC 450 ppm reduziu o número de capulhos 

nas plantas e as concentrações mais elevadas de CEPA e CCC 

tenderam a diminuir o número de capulhos e o peso de algodão 

em caroço. CCC 350 ppm aparentemente aumentou o peso médio do 

algodão por capulho, enquanto CEPA 6680 ppm tendeu a reduzi

-lo. Em cada tratamento, o peso das sementes e a porcentagem 

de fibras amostradas em 50 g de algodão em caroço bem corno 

o peso de 100 sementes não foram afetados pela aplicação de

CCC, DPC e CEPA. Também as características tecnológicas das 

fibras não foram afetadas pela aplicação dos reguladores veg� 

tais. 
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(Gossypium hirsutum L. cv. IAC - 17) 

Luiz Mauro Barbosa 

ix 

Adviser: Paulo Roberto de Camargo e Castro 

In this work effects of plant regulators in 

cotton Gossypium hirsutum L. cv. IAC - 17 were studied, 

through growth analysis and productivity measures in plants 

subjected to different dosages of plant regulators applied at 

various stages of growth. 

Two experiments were made, one in a greenhouse 

and the other in field conditions (Piracicaba, SP, Brasil} in 

order to know plant development production and agronomi c 

characteristics of fibers, under the effects of plant 

regulators. In the first, the following was applied ( 2 -

chloroethyl) trimethylammonium chlori de (CCC) 450 ppm; (1,1-

- dimethyl) piperidinium chloride (DPC) 250 ppm; succinic 

a cid - 2,2 - dimethylhydrazide (SADH) 1000 ppm , ( 2 

chloroethyl) phosphonic acid (CEPA) 350 ppm, gibberellic acid 

(GA) 100 ppm, índole - 3 - acetic acid (IAA)l00 ppm and 6 -
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furfurylaminopurine (FAP) 500 ppm. It was observed that DPC 

250 ppm and CCC 450 ppm had reduced the height of cotton 

plant during 63 days after the application of plant growth 

regulators while CEPA 3.50 ppm and IAA 100 ppm had acted only 

during a 28 day period. DPC 250 ppm and CCC 450 ppm sprays 

had reduced the nurnber of internodes, during a 28 day period. 

2 
In field conditions, in a 1700 m area, cotton plants were 

treated with 84, 167 and 250 ppm DPC; 250, 350 and 450 ppm 

CCC and 1670, 3340 and 6680 ppm CEPA, at respectively 51, 65 

and 143 days after germination. In this case, DPC and CCC 

reduced plant height and crown diameter. DPC applications did 

not affect growth analysis parameters while 250 ppm CCC 

reduced foliar area and dry matter weight of cotton.Leaf area 

index was reduced during 28 days, under 250 ppm and 350 ppm 

applications, the first reduced photossynthetic efficiency . 

CCC 450 ppm reduced open boll nurnber, and higher CEPA and CCC 

concentrations showed a tendency to reduce boll nwnber per 

plant and seed wool weight. CCC 350 ppm presented a tendency 

to raise average cotton weight per boll, while CEPA 6680 ppm 

reduced it. 

ln each treatment, seed weight a'nd fiber 

percentage sampled in 50g of seed wool as well as 100 seeds 

weight were not affected by CCC, DPC and CEPA applications 

Technological characteristics of fibers were 

affected by plant regulators. 

also not 
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1 . INTRODUÇÃO 

A cultura do algodoeiro CGossypíum hi'rsutum L.) 

encontra-se dentre as principais do Brasil, assumindo grande 

importância econômica e social, especialmente devido ao incon 

testável valor das fibras que produz e a multiplicidade de 

produtos advindos dessa cultura. 

Segundo NEVES (1965), o algodoeiro produz a 

mais importante das fibras têxteis naturais ou artificiais , 

quer considerando o volume, quer o valor monetário da produ-

ção ou até mesmo popularidade que ostenta. 

Nas filtimas décadas a fibra de algodão vinhaxe 

dendo lugar às sintéticas, e somente a partir de 1966, em fun 

çao da atuação do Instituto Internacional do Algodão, essa fi 

bra vem encontrando aceitação crescente no mercado internacio 

nal (KOEDAM, 1975). Ainda assim, segundo PASSOS (1977) entre 

1966 e 1974, enquanto o consumo de fibras de algodão aumentou 
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de 10, 9 para 12, 8 m.:i.lhôes de toneladas, o aumento das fibras 

sintéticas foi de 2,0 para 7,6 milhões de toneladas. Neste pe 

ríodo a produção e o consumo de algodão em pluma cresceram a 

uma taxa média anual de 1,9% na produção e acima de 2%··.no con 

sumo. Com 12,2 milhões de toneladas produzidas em 1971/72 po

de-se satisfazer as necessidades de consumo e repor parte dos 

estoques. 

ABRAHÂO (1979) ressalta que, a par das caracte

rísticas desejáveis relativas ao bem estar, a fibra . do algo 

dão é um produto renovável, enquanto que as sintéticas, obti

das principalmente de derivados do petróleo, serão a cada dia 

mais onerosas e com maiores dificuldades de produção. 

Sabe-se hoje que a produção anual capaz de su

prir as necessidades mundiais está ao redor de 66,5 milhões 

de fardos de .fibra de algodão, produzidos por mais de 60 paí

ses com representantes em todos os continentes e que dependem 

direta ou indiretamente da cultura do algodão, sendo que al

guns deles dependem economicamente de sua comercialização. 

O Brasil já se colocou em 59 lugar mundial den

tre os maiores produtores de algodão em área colhida, contudo 

em produtividade média acusou o 169 lugar com 250 kg/ha de fi 

bra, conforme dados do ano agrícola de 1975/76 (PASSOS, 1977). 

Este baixo rendimento foi diretamente relacionado com as gra� 

des áreas cultivadas nos Estados do nordeste brasileiro, on

de se utiliza algodão de baixa produtividade como o "mocó º
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(Gossypium hirsutu�L.raça Marie galante). Ji os Estados de 

são Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás apresentam rendi 

mentos satisfatórios, da ordem de 400 a 500 kg/ha de fibra9 , 

cultivando algodões anuais ("Upland") pertencentes:� espécie 

de Gossypium hirsutum L., raça Latifolium. Acrescente-se ain

da que, em nosso país, tanto nas regiões nordestinas quanto 

na meridional, a cultura é conduzida em áreas sem irrigação , 

o que as torna, especialmente neste último caso, totalmente 

dependentes das condições de chuva do ano. 

O que se verifica é que os países de altas pro

dutividades, em geral, têm como aliados as condições meteoro

lógicas propícias (clima quente e seco), com irrigações arti

ficiais, solos de boa fertilidade e onde a tecnologia empreg!! 

da é das melhores. Nestes casos, o rendimento em fibras pode 

cheqar a níveis bem elevados como é o caso dos E.U.A. (500kg/ 

ha), Egito (700 kg/ha), México (757 kgjha),, U.R.S.S. (900 kaY 

ha e Isrãel (1200 kg/ha). 

Dados mais recentes fornecidos pela FAO mos -

tram o Brasil colocando-se em 69 lugar mundial na produção de 

algodão em caroço, apresentando em 1980 uma área plantada de 

2145000 hectares, com rendimento de 842 kg/ha e 1806000 tone

ladas de produção, (ABRAHÃO, 1982) . 

A Bolsa de Mercadorias de são Paulo�(1982) re -

gistra que a produção mundial de algodão em pluma na safra 

1980/1981 foi de 65 ,5 milhões de fardos i (Aprox. 2:z~o kq ��d�� 
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correspondendo à baixa de 544 mil fardos ou 0,66% em relação 

aos anos 1979/80. Coroo área plantada e o rendimento por semen 

tes em 1981 foram ligeiramente superiores às cifras observa

das em 1980, a pequena redução na safra mundial é atribuída 

às adversidades climáticas ocorridas em algumas regiões prod� 

toras. Ainda assim, o Brasil neste mesmo período apresentou

-se em 69 lugar na produção mundial, com um acréscimo de 2,64 

para 2,82 milhões de fardos produzidos em 1979/80 para 1980/ 

81. 

Um outro fato a se registrar é que a qualidade 

do algodão no Estado de são Paulo teve seus tipos médios me

lhorados em mais de 20% na safra 1980/81, o mesmo acontecendo 

com a produção do Paraná, com o percentual de aproximadamente 

25% de melhoria, ao passo que em Goiás não ocorreu alterações 

na qualidade das fibras em relação ao ano anterior (ANÔNIMO, 

1981). 

bDentre os diversos aspecto� abordados pelos pe� 

quisadores visando a elevar os rendimentos da cultura, desta

ca-se a aplicação de reguladores vegetais, pois técnicas cul

turais avançadas já têm sido utilizadas para o algodoeiro.Tr� 

ta-se de estudo de elevada importância, devido à possibilida

de da regulação do desenvolvimento das plantas em solos de 

fertilidade variável, visando ã obtenção de melhores condi

ções de cultivo e facilidade na colheita mecanizada, sem pre

judicar a qualidade das fibras. Sabe-se que diversos cultiva-
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res de algodoeiro mostram-se com crescimento exuberante em so 

los de alta fertilidade, o que tem se mostrado prejudicial p� 

ra a manutenção de espaçamento adequado para a mecanização da 

colheita. A aplicação exógena de retardadores de crescimen

to poderá uniformizar as plantas, facilitando a colheita meca 

nizada. Deve-se ainda considerar que os reguladores vegetais 

podem levar a aumentos em produção, por desviarem a transloca 

ção de carboidratos para os órgãos de produtividade econômica 

e por permitirem altas adubações nitrogenadas sem a 

eia de excessivo crescimento vegetativo. 

ocorren-

Além disso, inúmeras outras vantagens podem ser 

conseguidas com a utilização de reguladores vegetais, como: a 

bertura precoce e homogênea dos capulhos, melhoria na qualida 

de das fibras e sementes, além de tolerâncta_do algodoeiro a 

condições adversas. 

O controle do desenvolvimento do algodoeiro tem 

sido alvo de estudos em nossas condições, sendo que o uso de 

retardadores de crescimento em culturas estabelecidas em so

los férteis já é prática utilizada no Brasil. O estabelecimen 

to de concentrações mais adequadas de reguladores vegetais 

•uma consideravél contribuição a ser fornecida.

A análise de crescimento do algodoeiro pode mo� 

trar os parâmetros fisiológicos que poderão ser modificados 

por alterações nas concentrações dos reguladores aplicados. 
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O objetivo deste trabalho é estudar os efeitos 

de reguladores vegetais no desenvolvimento do algodoeiro, de

terminar os parâmetros fisiológicos de plantas sob o efeito 

de reguladores pela análise de crescimento, visando o conheci 

mento das concentrações mais eficientes dos reguladores nesta 

cultura. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA

são muitas as pesquisas encontradas na literatu 

ra consultada, o que demonstra o grande interesse dos pesqui

sadores, a nível mundial, com relação à evolução tecnológica 

da cotonicultura. Embora sejam muitos os aspectos pesquisa -

dos, o objetivo principal reside em dois fatores principais , 

ou seja, a produtividade e a qualidade das fibras, 

pela ação de reguladores vegetais. 

afetados 

Os primei�os trabalhos em culturas com regulad� 

res vegetais estão relacionados com seus efeitos na floração 

(LEOPOLD, 1949; JOSEPHSON, 1951; DERSCHID, . 1952). Atualmen-

te, a bioquímica e fisiologia desses reguladores vem sendo 

muito estudadas, com resultados relevantes e de aplicação prá 

tica. Sabe-se hoje que a aplicação desses reguladores na pro

moção de enraizamento, regularização da brotação, desenvolvi

mento de frutos sem sementes, diminuição da fixação, regulari 

zaçao do tamanho e desenvolvimento vegetativo das plantas, ma 
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nutenção ou promoçao da deiscência de flores e folhas, fruti

ficação, atraso no amadurecimento, auxílio no combate de pra

gas, doenças e ervas daninhas, antecipação ou facilitação da 

colheita do algodão, são práticas já utilizadas em nosso roei 

No caso específico do algodoeiro, ós insucessos 

sao muitas vêzes associados ão excessivo crescimento vegetati

vo. Copas fechadas e viçosas com 2 à 2,5 m de altura são abri 

gos para insetos e fungos, com deterioração dos capulhos. Co

pas densas dificultam o controle de insetos e a colheita. Um 

efetivo regulador vegetal pode ser alternativa para desenvol

vimento de eficiente sistema de produção, controlando o cres

cimento e facilitando a colheita. O desfolhamento e a abertu

ra precoce dás maçãs �m algodoeiros, também constituem- se 

em importantes práticas culturais conseguidas através da uti

lização de reguladores vegetais. 

A aplicação dessas substâncias na cultura do al 

godoeiro, bem como o estudo das melhores concentrações a se -

rem utilizadas, são os -aspectos em que se procurou dar maior 

ênfase. Também a metodologia utilizada na determinação e aná

lise do crescimento das plantas tratadas com reguladores vege 

tais assumem destaques especiais nesta pesquisa. 

No Brasil existem inúmeros trabalhos de pesqui

sa relacionando a aplicação de reguladores vegetais em algodo 

eiro com o crescimento e desenvolvimento das plantas, sendo 
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que as dosagens e os novos produtos devem ser melhor estuda -

dos, pois o uso de retardadores de crescimento em culturas es 

tabelecidas em solos férteis também constitui prática utiliza 

da em nosso país. 

o estudo do desenvolvimento do algodoeiro tem 

mostrado que o crescimento da planta apresenta-se 'rítmico. 

KHURSHUDYAN (1975) verificou que o crescimento das raízes e 

da parte aérea do algodoeiro ocorre em um modelo semelhante a 

ondas: o vigor das plantas é governado pelo grau de provisio

namento das raízes, levando a elevada taxa de crescimento da 

parte aérea, com mais ramificações e atividade do sistema ra

dicular. O algodoeiro apresentou respostas interessantes à a

plícação de substâncias estimuladoras de crescimento, sob tem 

peraturas constantes. O ácido indolilacético (IAA), ácido 

2, 4, 5 - triclorofenoxiacético, cumarina e os ácidos. ferúl"ico, 

cinâmico e fumárico, foram estudados por BABAEV (1975). Apli

cação de Planofix, à base de ácido naftalenacético (NAA), em 

algodoeiro, promoveu aumento na produção de capulh9s e semen

tes, sendo que pulverizações dirigidas às regiões mais inter

nas da folhagem, provocaram maior retenção de capulhos ( SA -

HASRABUDDHE, 1974).

Aplicação de ,ácido 2,4 - diclorofenoxiacético 

(2,4-D) 5 ppm em algodoeiros com 40 dias de idade, repetindo

-se a cada 20 dias até o início da floração, resultou em au -

menta na produção de capulhos em relação às plantas controle, 
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em condições de campo. Aplicação de 2,4-D em casa·de vegeta

ção estimulou o crescimento foliar e a ramificação do algodo

eiro. Tratamento inicial com 2,4-D 12 ppm e aplicações perió

dicas de 2,4-D 1 ppm resultaram nos melhores efeitos ( GARCI

DUENAS e TEJADA, 1966). 

O tratamento de algodoeiro com cloreto (2 - elo 

roetil) trimetilamônio (CCC) promoveu acúmulo de compostos f� 

nólicos nas folhas e inibiu o crescimento da haste principal. 

Plantas tratadas com CCC mostraram-se mais produtivas sob ir

rigação (IMAMALIEV et alii, 1975). Estudou-se, em condições 

de campo, o efeito do IAA e ácido (2 - cloroetil) fosfônico 

( CEPA) na produção do algodoeiro, observando-se que a matura

çao e a produtividade de capulhos foram estimuladas principal 

mente por CEPA 0,04%, quando 19 a 21 frutos tinham sido forma 

dos. O aumento de produção foi da ordem de 30% nas plantas 

tratadas (PROKOF'EV e RASULOV, 1976). AGAKISHIEV e PAL'VANOVA 

(1975), por sua vez, constataram que o tratamento com CCC 

0,5 a 1% promoveu desfolhamento e acelerou a maturação dos ca 

pulhos de algodão. 

Foi verificado ror ZUR et alii� (1970) que a aplic� 

çao de CCC em pulverizações foliares, em algodoeiro sob cond! 

ções de campo, reduziu consideravelmente a altura da planta. 

O regulador vegetal mostrou atrasar a maturação e promover re 

dução na colheita. De acordo com ZUR et alii (1972), 50 g/ha 

de CCC aplicado 60 dias após a germinação, reduz sensivelmen-
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te o crescimento do algodoeiro. CASTRO e ROSSETO (1974) veri

ficaram que algodoeiros tratados com ácido giberêlico (GA) a

presentavam níveis inferiores de infestação de afídeos em re

lação às plantas tratadas com CCC e ácido succínico - 2,2 -

dimetil hidrazida (SADH). BARBOSA e CASTRO (1981) estudaram 

os efeitos do cloreto de 1,1 - dimetil piperidínio (DPC) em 

diferentes concentrações (84, 167 e 250 ppm) e CCC (250, 350 

e 450 ppm) na infestação de ácaro branco (Polyphagotarsonemus 

latus) em algodoeiro. Verificaram que tais substâncias não a

fetaram a ocorrência do ácaro, embora houvesse tendência à re 

dução do ataque em plantas tratadas com DPC 167 ppm. 

THOMAS (1964) observou que a aplicação de CCC 

100 ppm, duas semanas antes da floração do algodoeiro, foi e

fetiva na redução do porte das plantas. Por sua vez CATHEY 

(1964) afirma que o CCC possui capacidade de tornar numerosas 

espécies vegetais mais compactas, com meritalos e pecíolos 

mais curtos, folhas de coloração mais escura promovendo ainda 

aumento no diâmetro da haste. 

NINNEMAN et alii (1964) e PALEG et alii (1965) 

admitem que o CCC possui ação inibitória relacionada 

produção de giberelina. HARADA e LANG (1965) confirmam 

com a 

esta 

hipótese, sugerindo competição aos sítios de ação por destrui 

çao, inativação ou interferindo na biossíntese das gibereli -

nas. Aplicações de ácido giberélico em algodoeiro visando es

tudos na floração, produção e abscisão, foram efetuados por 
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MATHUR e MITTAL (1964), MITTAL e MA.THOR (1965} e BORNMAN et 

alii (1966). 

CASTRO et alii (1975a), estudando o efeito da 

giberelina nas concentrações de O, 2, 20 e 200 ppm no desen

volvimento do algodoeiro, constataram considerável aumento em 

altura de todas as plantas tratadas, enquanto que a taxa as

similatória líquida (TAL) e razão de área foliar (RAF) só au

mentaram nos tratamentos com 2 e 20 ppm. A taxa de crescimen

to relativo (TCR) aumentou em todos os tratamentos e a concen 

tração de 200 ppm promoveu uma redução na TAL e variação mini 

ma na RAF em relação ao controle. 

Aliás, a análise de crescimento de algodoeiros 

sob efeito de reguladores vegetais pode indicar os parâmetros 

fisiológicos mais afetados por estas substâncias, indicando o 

modo de ação das mesmas com as modificações provocadas nas 

plantas. A produtividade primária, o índice de área foliar (I 

AF), RAF, TCR, a TAL e a eficiência fotossintética (EF) sao 

parâmetros determinados através dàs fórmulas utilizadas por: 

ELACKMAN e WILSON (1951) , BERNARD (1956) ,ALVIM (1962) , GRANGIER 

e ALVIM (1964), CASTRO (1974) e MAGALHÃES (1979). 

HUMPHRIES e FRENCH (1965) notaram decréscimo no 

peso da matéria seca de plantas tratadas com CCC, sendo que a 

taxa assimilatória líquida não foi significativamente afetada 

pelo produto. DYSON e HUMPHRIES (1966) observaram redução na 

área foliar de plantas tratadas com CCC. 
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Os reguladores veqetais podem aumentar a 

tolerância de algumas plantas ao estresse promovido por condi 

çoes de dªficit hídrico e salinidade no solo. EL-GIBALI et

aZii (1974) verificaram que algodoeiros tratados com CCC ou 

SADH mantiveram turgescência por períodos mais longos de tem

po em relação ao controle, em condições de déficit hldrico no 

solo. Algodoeiros tratados com SADH, sob condições de salini

dade, com cloretos ou sulfatos, mostraram reduzir o acúmulo 

de sais nocivos no interior das plantas (AGAKISHIEV et alii, 

1974). Plantas tratadas com CCC apresentam maior tolerância à 

salinidade causada por cloreto de sódio, cloreto de cálcio e 

cloreto de magnésio na razão de 1,00:0,85:0,15 (EL DAMATY et

aZii, 1964). Também CASTRO et alii (1975b) verificaram o efei 

to do SADH 2000 ppm em algodoeiro submetido a solução salina, 

o que promoveu a redução na área foliar com relação ao contra

le. SADH promoveu aumento no peso de matéria seca, seguido de 

TCR e TAL mais altas que o controle, enquanto que a RAF foi 

inferior. CASTRO et alii (1975c) observaram que pulverizações 

de CCC em algodoeiro, com 15 dias de idade, nas concentrações 

20 .. , 200 e 2000 ppm reduziram a altura das plantas no perío

do de 6 a 12 dias após os tratamentos. Os principais parâme -

tros afetados foram a TAL, TCR e RAF. 

Segundo WEAVER (1972), a emergência mais rápida 

de sementes com aplicação de reguladores vegetais pode evitar 

muitos insetos, doenças e a formação de crosta endurecida na 

superfície do solo, capazes de prejudicar a germinação. CAS -
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TRO e MALAVOLTA (1977) verificaram que plantas tratadas com 

GA mostraram menor potencial osmótico com relação às tratadas 

com CCC, o que proporcionou maior dificuldade de afídeos reti 

rarem assimilados retidos nos tecidos sob potencial mais bai

xo, explicando assim a dificuldade no estabelecimento das co

lônias, observada nas plantas tratadas com GA. O caule das 

plantas tratadas com giberelinas torna-se geralmente mais lon 

go com relação ao controle (STOWE e YAMAKI, 1959). 

LINDLEY (1973) realizou vasta revisão bibliográ 

fica, assinalando que Harnawi em 1967, após a instalação de 

dois campos experimentais no Egito, com aplicações de CCC em 

diferentes épocas e dosagens, concluiu que as concentrações 

ao redor de 100 ppm não afetam a produtividade, ocorrendo e

feitos marcantes nas concentrações de 250 e 500 ppm. 

Resultados de pesquisa têm mostrado vantagens 

da aplicação de CCC em algodoeiros, especialmente relacionado 

com a produtividade (ARTHUR, 1966;SINGH e SINGH,1979;SINGH et

alii, 1970 e FERRAZ et aZii. 1977) Alguns resul:, 

tados negativos relacionados com a produtividade, também fo -

raro obtidos, como são exemplos as pesquisas de THOMAS (1964); 

EL-FOULY et aZii (1968); ZUR et alii (1972) e LACA-BUEN

DIA et aZii (1977). Acredita-se que as variações nas doses e� 

pregadas, época de aplicação, cultivares utilizados,condições 

climáticas, etc.,sejarn as causas desses dados contraditórios. 

SINGH et aZii (1973) conduziram durante dois a-
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nos, vários ensaios com três variedades de ~aossypium· hii>sut'úm 

L. e uma de Gossypium barbadense L •. Verificaram que CCC nas

concentrações de 10, 20, 40, 60, 80, 160 e 320 g i.a./ha em 

pulverizações aos 80 e 90 dias ap5s a semeadura e antes da 

floração, escureceram o verde das folhas em apenas duas sema

nas. A tonalidade variou com a dosagem, que também proporcio- · 

nou menor crescimento vegetativo ã medida que foi aumentada . 

A maior produção de algodão em caroço para todos os cultiva 

res ocorreu com o aumento de dose até 40g i .a./ha, a ,.-partir 

do qual decresceu. 

Dosagens de SOg·i�a-.,/na dérccc aplicadas em algodoei 
. 

-

ro na primeira semana de floração, reduziram a altura das 

plantas, sem prejudicar a produção ou a qualidade da fibra do 

algodão, embora tenham reduzido a produção de flores. Com a

plicações rra fase::.:intermediâria :da floração, houve redução na 

altura das plantas, segerindo ser o início da floração a me

lhor época para aplicação (MARANI e:t atii, 1973). Por sua vez 

SINGH e SINGH (1974) avaliaram o efeito de doses de O, 40 e 

80 g i.a./ha de CCC aplicados aos 40 e 80 dias após a germin� 

çao, concluindo ser a dose ótima a de 40 g i.a./ha, aplicados 

de uma só vez, 60 dias após a germinação. 

BHATT (1975) trabalhando em condições de campo, 

com e sem irrigação, aplicou CCC na concentração 40 ppm em al 

godoeiros, onde obteve maior rendimento na produção, ·menor 

crescimento vegetativo das plantas e melhor retenção de ma-
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~

ças. Culturas com crescimento vegetativo balanceado é pouco 

~ 

desenvolvidas nao sao afetadas pelo CCC, concluindo-se que o 

aumento de duração da área foliar e o atraso na senescência 

podem ter contribuído para o aumento do rendimento. O CCC taro 

bém aumentou a espessura da lâmina foliar e da parede do fru

to, contribuindo assim para menores danos causados por pra-

gas. 

Em outro experiment6 realizado por SINGH (1976) 

o pesquisador concluiu que aplicações foliares de 80g/ha de 

CCC em algodoeiro, 40 dias após a semeadura ou em tratamentos 

de sementes, com solução de 200 ou 400 ppm, não aumentou sig

nificativamente o rendimento de sementes de algodão, tendo a 

maior variação ocorrido entre l,3t/ha, do controle, para 1,64 

t/ha. 

HOSTALÃCIO et aZii (1977) realizaram aplicações 

de altas doses de CCC (1000, 3000 e 4000 ppm) em algodoeiro e 

concluíram que além de se obter redução de 50% ou mais no PºE

te, as doses de 1000 ppm ou mais reduzem o número de capulhos 

em torno de um décimo, em relação às plantas testemunhas. 

FERRAZ et aZii (1977) avaliaram o efeito da a

plicação de CCC (5,0g i.a./ha) 50 a 70 dias após a emergência 

das plantas, a diferentes densidades de plantio do algodoei

ro, em 4 regiões do Estado de São Paulo. Observaram que o CCC 

retardou o desenvolvimento vegetativo e diminuiu o porte das 

plantas, além de antecipar a abertura dos capulhos. A porcen-
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tagem de fibras diminuiu, enquanto o peso dos capulhos, semen 

tes e o comprimento de fibras aumentaram. A produção de algo

dão e as outras qualidades tecnológicas das fibras foram seme 

lhantes, ressaltando-se a maior produtividade de algodão obti 

da nos tratamentos com maior densidade de plantio, embora o 

peso médio dos capulhos tenha diminuído e o comprimento das 

fibras não tenha aumentãdo significativamentel

LACA-BUENDIA e PENNA (1975) estudaram os efei

tos de doses e épocas de aplicações de CCC em três fases de 

crescimento do algodoeiro(25, 60 e 95 dias após a germinação) 

e em diferentes doses (12,5j 25, 50  e 100g i.a./ha). Observa

ram que os rendimentos do algodão em caroço aumentaram em 27% 

em relação ao tratamento controle, quando utilizaram CCC 100g 

i.a./ha aplicado 25 dias após a germinação, seguidos de CCC 

25gi.a./ha aplicado 60 dias após a germinação, com aumento de 

23% na produção do algodão em rama. Os melhores resultados fo 

raro obtidos com CCC 25gi.a./ha aplicado 25 dias após a germi

nação, e 9,3 foi o número médio de cap�lhos por planta. Com o 

aumento nas concentrações de CCC, a planta diminui o .número 

de ramos produtivos e as características tecnológicas das fi

bras, não apresentaram diferenças significativas nas doses e 

épocas de aplicação do CCC. Também LACA-BUENDIA ·et alii 

(1977} com novos ensaios, na safra 74/75 em duas regiões, on 

de verificaram os efeitos de CCC na produção e caracteres 

econômicos do algodão. Verificaram também a melhor época 
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para aplicação do produto e doses mais adequadas. Foram uti

lizadas 0;25; 50 e l00g/ha do i.a. em aplicações aos 20, 40 e 

60 dias e aos 35, 45 e 55 dias após a germinação nas duas re

giões, respectivamente. As plantas apresentam-se menores em 

altura, proporcionalmente à dose utilizada, sendo que CCC re

duziu o rendimento do algodão em caroço em uma das regiões. A 

melhor-uniformidade-de fibra ocorreu com aplicações aos 40 di 

as após a germinação; sendo que a dosagem :de 50g/ha de i.a. a 

plicada aos 45 dias de idade das plantas foi a única dose que 

nao afetou o rendimento. As análises tecnológicas das fibras 

nas duas regiões estudadas não revelaram diferenças signific� 

tivas para comprimento, resistência e índice micronaire. 

ATHAYDE (1978) avaliou o efeito de CCC nas con

centrações de 40, 50 e 60 g/ha aplicado em algodoeiro em co� 

dições de campo, aos 4 e 18 dias após o início da floração e 

64 e 78 dias após a germinação, respectivamente. Constatou 

que a primeira aplicação reduziu significativamente a altura 

final das plantas e o peso da matéria seca do caule + pecío -

los, mas não afetou o peso da matéria seca de toda a parte a� 

rea. Com relação às fibras, ocorreu redução no índice e aumen 

to no comprimento das mesmas, de forma significativa, enquan

to que a uniformidade, finura, resistência e maturidade nao 

sofreram variações, o mesmo ocorrendo com o rendimento do al

godão em caroço e peso das sementes. 

Trabalhando com Gossypium hirsutum L. cv. IAC -
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l 7 em condições de casa· ·de ·vegetação, CASTRO e BARBOSA ( 19 7 8)

verificaram o comportamento de plantas, cujas sementes _foram 

submetidas a diferentes reguladores vegetais. Os lotes com 

100 sementes permaneceram por 22 horas em soluções de CCC 

2000 ppm, SADH 4000 ppm, GA 100 ppm, IAA 100 ppm e o controle 

em agua pura. Nos resultados destacaram-se o CCC com atraso 

na germinação e produção de plantas _,compactas, ao contrário 

de GA, que acelerou o processo germinativo, originando plânt� 

las mais desenvolvidas. Relativamente ao controle, a germina

bilidade observada foi de 55% para o tratamento com CCC, 90% 

com SADH, 52% com GA e 82% com IAA. A altura média das plan

tas, determinada 71 dias após a semeadura, mostrou crescimen

to superior aos demais no tratamento com GA, enquanto que 

CCC e SADH reduziram o crescimento e o IAA não diferiu do con 

trole. 

Nos anos agrícolas de 1973/74 e 1974/75, em ex

perimentos conduzidos por PAWAR e GIRI (1979), foram testados 

em condições de campo, os efeitos do CCC aplicado em algodoei 

ro nas concentrações de O, 40, 60 e 80 ppm, nos estágios de 

formação do botão floral e floração (50% em cada oportunida -

de). A concentração de 40 ppm proporcionou aumento significa

tivo no rendimento do algodão em caroço, além de proporcionar 

correlação positiva entre o número de maçãs por planta e o nu 

mero médio destas, com rendimento de algodão em caroço. 

ATHAYDE (1980), trabalhando em condições de ca� 

po, efetuou diferentes combinações de aplicações nitrogenadas 
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com CCC em algodoeiro, concluindo por estabelecer as melhores 

doses, em função dos objetivos a serem atingidos em cada ca

so, ou seja, melhorar características agronômicas, aprimorar 

a qualidade das fibras, aumentar o rendimento do algodão em 

caroço entre outros. 

De acordo com a Seção de Algodão do Instituto A 

gronômico do Estado de são Paulo, em Campinas, o tratamento 

do algodoeiro com CCC é mais efetivo na redução em altura da 

planta quando as dosagens são aumentadas de 200 para 600 ml 

do produto comercial. CCC aplicado ao redor dos 70 dias após 

a germinação é mais adequado, aos 20 dias não afeta o cresci

mento e aos 40 dias é a época menos indicada. A dose de 500 

ml do produto consegue sensível redução no porte do algodoei

ro, sem prejudicar acentuadamente a produção. Estudos atuais 

sobre colheita mecânica mostram bom comportamento dos cultiva 

res IAC - 17 e IAC - 18 em relação â aplicação de reguladores 

vegetais, podendo-se inclusive obter redução da ordem de 30% 

no porte das plantas, em condições de crescimento exagerado , 

sem prejuízo de produção. Estudos efetuados pela Seção reve

lam ainda aumento no peso das sementes e dos capulhos e dimi

nuição na porcentagem de fibra. 

Com o recente desenvolvimento de um novo regula 

dor vegetal conhecido comercialmente como Pix ou cloreto de 

mipequat, substânci� cujo nome químico é cloreto de 1,1 - di

metilpiperidínio (DPC), a cotonicultura passou a contar com 

mais uma alternativa de utilização. O regulador DpC assemelha 
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-se ao CCC, sendo igualmente classificado como um retardador

químico do crescimento. Quando aplicado ao algodoeiro, reduz 

a altura das plantas, proporcionando folhas de coloração ver-

de mais escura que as das plantas não tratadas (COTHREN et 

alii, 1977; WILLARD et alii, 1977a;GAUSMAN et alii, 1978 e 

NA11KEN e GAUSMAN, 1978). 

WILLARD �t alii (1976) apresentam uma série de 

experimentos realizados com DPC aplicados na forma de pulveri 

zações em algodoeiro, com as melhores dosagens e épocas de a

plicação variando de l2,35 a 74,13g/ha aplicados no início du 

rante ou fim da floração, até meia aplicação de 12', 35 a 37, 06g/ 

ha,no início, durante 1e no fim da floração. Os resultados da 

pesquisa, de modo geral, revelaram redução na altura das pla� 

tas (20 a 40cm) tratadas com DPC, sendo que o comprimento das 

ramas laterais diminuiu com o aumento das concentrações. 

Os pesquisadores acreditam que tais resultados 

podem aumentar a eficiência das colheitas, além de melhorar o 

controle de pragas e doenças através de penetração mais fácil 

de defensivos químicos aplicados à copa. A pesquisa revelou 

ainda aumento na retenção de capulhos no 79 e 119 nó da plan

ta, com aplicações de 74,13g/ha no início da floração, além 

de aumento no número de capulhos abertos em 6,2%. Também fo

ram verificados aumentos na produção da primeira colheita , 

quando esta era efetuada em duas etapas, refletindo também em 

melhoria na qualidade. Quanto às fibras, pareceu nao ocorre -
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rem alterações. O ataque de VerticiZ Zium em algodoeiros trata 

dos com DPC resultou uma diminuição de 16% na gravidade da 

doença. 

Segundo WILLARD (1979), o DPC está sendo estuda 

do em condições de campo desde 1974 e estudos ambientais e fi 

siológicos estão sendo realizados desde 1976. O produto mos

trou efeitos morfológicos e fisiológicos interessantes sobre 

o algodoeiro� tais como o aumento da espessura foliar, diminu

ição no tamanho dos entrenós, aumento na retenção de capulhos 

e absorção de íons, além da maior eficiência na absorção de� 

gua. Tais efeitos combinados oferecem excelentes perspectivas 

para aplicação do DPC na produção de algodão, especialmente 

quando integrados ao sistema de controle de pragas e doenças, 

com muitas vantagens ao cotonicultor. 

COTHREN et alii (1977) revelam que a utilização 

de DPC em algodoeiro aumentou a taxa de floração sem aumentar 

o número de capulhos. Verificaram elevação na produção de se

mentes e na taxa de maturação de capulhos. Estudos de labora

tório revelaram um aumento de Cálcio nas folhas e Potássio nas 
i 

raízes das plantas tratadas� Há também evidências de que o me 

tabolismo das plantas de algodoeiros tenha sido afetado pela 

aplicação do DPC. A utilização deste regulador vegetal pode 

ser proveitosa com o aumento da produção ou alterações quanto 

ao crescimento das plantas, independentemente se estas respo� 

tas são obtidas de um aumento da resistência a condições ad

versas, tais como doenças ou parâmetros ambientais, ou da al-
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teração de outros processos fisiol6gicos da planta. 

WILLARD et aZii (1977al efetuaram aplicações de 

24,71; 49,42 e 74,13 g/ha de DPC em algodoeiros antes da flo 

ração e aplicações mi5.ltiplas de 24, 71 + 24, 71 e 49 ,42 + 49,42 

g/ha, sendo a-,segunda quando o algodão começou a crescer ra

pidamente. Verificaram redução de 20 a 40% na altura das pl� 

tas em todos os casos e com 74,13g/ha houve redução no com -

primento do ramo lateral em 40%, resultando plantas mais com 

pactas. Ocorreram ainda aumentos na produção de sementes e 

de algodâo(250 a 350kg/ha) sendo que, neste último caso, ve

rificaram ser antes da floração a melhor época de 0 .aplicação 

do produto, quando também ocorreu maior retenção de capulhos. 

NAMKEN e GAUSMAN (1978) apresentaram um resumo 

dos trabalhos de vários pesquisadores relacionados com o e

feito do DPC no crescimento vegetativo e na produção do alg� 

doeiro. Resultados significativos, como a diminuição de 20 a 

40 cm na altura da planta e aumentos de 250 a 350kg/ha na pro 

·aução di:. sementes de algodão com aplicações de 25 a 75g i .a.

/ha de DPC antes do estágio de floração, foram encontrados

por WILLARD (1977b) nos testes realizados em 1975. No ano se -

guinte, que coincidiu com um ano de seca,o DPC naõ causou au

mente significativo na produção e nem redução na altura das

plantas.O comprimento do ramo lateral diminuiu,proporcionan

do plantas mais compactas,aumentou a retenção de capulhos e

as plantas amadureceram mais cedo, sem prejudicar as qualidaaes"
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das fibras. 

NAMKEN e GAUSMAN (1978) realizaram estudos de 

campo sobre o efeito do DPC no crescimento da planta de algo

dão em Weslaco, Texas, em 1977 onde aplicaram 25, 50 e 75g 

i.a./ha de DPC em doses isoladas e aplicações interrompidas

em plantas com 1/3 do crescimento e no primeiro estágio de 

floração. Em apenas 10 dias após o tratamento, ocorreram redu 

ções de até 20cm na altura das plantas. Observaram com isso, 

plantas mais compactas, com o encurtamento dos meritalos dos 

ramos principais ou laterais. Espessamento das folhas, que se 

tornaram verde mais escura que as não tratadas, foi observa

do em apenas 7 dias apos a aplicação de DPC. O tratamento com 

DPC não causou diferenças significativas na prematuridade , 

produção total, tamanho do cápulno,, peso de sementes ou quali

dade da fibra, os quais concordaram com os resultados de 

WILLARD et aZii (1977b) para seus experimentos realizados em 

1976. Em 1977, ano de baixa pluviosidade, a cultura do algodão 

conduzida em Weslaco, produziu capulhos prematuros bem estabe

lecidos e sem crescimento vegetativo excessivo em relação aos 

lotes não tratados com DPC. 

GAUSMAN et aZii (1978) observaram que aplica -

ções de DPC em diferentes concentrações, quando as plantas se 

apresentam com 7 folhas, acarretaram aumento na espessura das 

mesmas, redução da área foliar e com células paliçádicas mais 

alongadas, e maior número de células do parênquima lacunoso. 
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Observaram ainda que a concentração de clorofila (mg/cm2 ) au

mentou, enquanto que a relação clorofila a/b diminuiu. Tais 

resultados indicam possível mudança nas relações de energia 

no interior das folhas, influenciando na eficiência fotossin

tética. 

COTHREN (1979) afirmou que aplicações de DPC em 

algodoeiros promovem redução na absorção de água em até 44% e 

reduzem o crescimento vegetativo. As folhas: apresentam verde 

mais escuro 5 a 7 dias após a aplicação do produto, sendo es

te resultado também obtido por outros pesquisadores (NAMKEN e 

GAUSMAN, 1978). Plantas tratadas com DPC podem ainda crescer 

em condições de estresse de água, representando no campo me

nor murchamente das folhas. O mesmo autor, neste trabalho, a

crescenta que embora as plantas tratadas com DPC aumentassem 

o número de capulhos, a produção total não foi afetada signi

ficativamente. 

CARTER (1979) confirmou que aplicações de DPC 

auxiliam no estabelecimento de culturas roais lucrativas, uma 

vez que seus benefícios potenciais são: reduzir o crescimento 

das plantas, modificar sua forma (o que pode resultar numa me 

lhor penetração da luz), abertura precoce de capulhos, melhor 

eficiência na colheita, além de superior qualidade do produ

to. 

o DPC tem açao semelhante a dos inibidores de 

crescimento que, de acordo com DIETRICH Cl979) retardam os 
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processos de crescimento e desenvolvimento das plantas, repr! 

mero o crescimento de segmentos isolados de caule e podem agir 

como antagonistas de promotores, como auxinas, giberilinas e 

citocininas. 

GAUSMAN et alii (1980a} verificaram o efeito do 

DPC na absorção de co
2 

pelo algodoeiro, mediante aplicações 

do produto quando a planta apresentava 7 folhas e nas concen

trações de 7,5; 15 e 30g i.a./ha. Após 15 dias, todos os tra

tamentos com DPC diminuiram significativamente a absorção de 

co
2 

pela folha, quando comparados com as plantas nao trata

das. Por outro lado, medidas efetuadas aos 45 dias revelaram 

que as folhas tratadas com DPC, nas concentrações 7,5 e 15g 

i.a./ha, tiveram absorção de co
2 

37% e 24% mais altas, respeE

tivamente, do que as folhas não tratadas. Concluiram que o 

crescimento da planta pode ter diluído as concentrações origi 

nais de DPC, que inicialmente diminuiram a absorção de co
2 

e 

posteriormente a sua baixa concentração estimulou a absorção 

de co
2
. Os resultados mostraram que baixas concentrações de 

DPC, tanto com pulverizações de baixas concentrações, como p� 

la diluição da biomassa com o tempo, estimularam a absorção 

de co
2 

pelas folhas do algodoeiro. 

GAUSMAN et alii (1980b) efetuaram medidas para 

verificar os efeitos do DPC sobre o número e tamanho das célu 

las da folha do algodoeiro e sobre o volume de ar do mesófilo 

foliar. Obtiveram maior espessura nas folhas tratadas, embora 
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mantivessem a espessura epidérmica, as células paliçádicas e

ram mais compridas e delgadas, a camada de parênquima lacuno

so mais espessa, mesófilo com menos espàços, mas com área de 

ar maior e quase a mesma proporção entre a área da superfície 

da célula do mesófilo e a área da superfície foliar. 

HUANG et alii (1981) aplicaram DPC em 3 concen

trações (40; 70 e 100g i.a./ha) na forma de pulverizações em 

algodoeiros, visando determinar a influência do produto quan

to à tolerância da cultura ao frio. Não se notaram diferenças 

importantes entre o controle e as plantas tratadas com DPC , 

quando foram expostas repetidamente a 4,5°c. Não ocorreram 

mortes de plantas expostas a o,sº c por 12 hs, mas 90% da 1� e 

2� folhas das plantas controle foram danificadas. O dano foi 

3 vezes maior em relação às folhas de plantas tratadas com 

DPC à base de 70 a 100g i. a./ha; 60% do controle e 10-20% das 

plantas tratadas com DPC,morreram quando submetidas a proces

so de 15,5° c durante o dia (12 horas) e 1,7°c à noite (12 ho

ras) por 10 dias e, então mantidas a-2,2ºc por 24 horas. Os 

dados de perda de eletrólitos e medidas de refletância mostra 

ram que as membranas das células de plantas tratadas com DPC 

suportam menos os danos do que as plantas do tratamento con

trole. 

SCHOTT et alii (1981) verificaram a influência 

do DPC na qualidade das fibras de algodão, bem como seu com -

portamente nos estágios de processamento textil. Aplicaram 50 
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g/ha de DPC pouco antes do início da floração, resultando uma 

diminuição na altura da planta e, embora ocorresse menor apo

drecimento dos capulhos no início, ocorreu intensiva infesta

ção tardia, causando baixa produção. Quanto às fibras, estas 

apresentaram melhor separação facilitando a contagem. Não fo

ràm encontradas diferenças no tecimento e nos pré-tratamentos 

para acabamento, quando relacionadas com o controle, bem como 

quanto aos resultados do tingimento ou propriedades de firme

za. O único efeito verificado foi a maior quantidade de fi

bras verdes nas plantas tratadas com DPC, com reflexos no pro 

cesso de secagem pelo conteúdo mais alto do tecido vivo. 

No Brasil a aplicação do DPC, comercialmente c� 

nhecido como Pix, é bem recente. CRUZ et alii (1982) relatam 

estudo efetuado em 1977/78 com a condução de seis experimen

tos localizados em diferentes municípios do Estado de são Pau 

lo, para se conhecer a ação do DPC sobre o desenvolvimento 

dos algodoeiros herbáceos em nossas condições, nas dosagens 

de 25; 50; 75 e 150g/ha. Os resultados mostraram que o DPC re 

duziu significativamente a altura dos algodoeiros; diminuiu o 

número de maçãs podres; diminuiu a porcentagem de fibras; não 

prejudicou a produção do algodão em caroço nem a qualidade da; 

fibras e a germinação das sementes. 

Segundo ADDICOTT e LYNCH (1955) o "Shedding 11 ou 

queda prematura dos órgãos frutíferos, que ocorre no algodoei 

ro, se deve a uma reação fisiológica, cujas causas primárias 
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estão relacionadas com a nutrição das plantas, o balanço hor-

monal ou as suas relações com as condições ambientais, as 

quais podem alterar, em última análise, o balanço hormonal.Em 

bora não tenham conseguido aumentos significativos na produ -

çao, vários autores têm utilizado reguladores vegetais, visan 

do evitar a queda prematura de órgãos frutíferos em algodoei

ros (DUNLAP, 1945 e EATON, 1955). Estudos recentes demonstram 

ser o etileno uma das substâncias mais eficientes para promo

ver a abscisão foliar; tal afirmativa foi corroborada por LI

PE e MORGAN (1973), que verificaram ser o etileno regulador 

da queda dos frutos jovens do algodoeiro. 

Sendo o ácido 2 - cloroetilfosfônico (CEPA) co

mercialmente conhecido como ETHREL ou ethephon, uma fonte de 

etileno quando aplicado as plantas, acredita-se que a sua a

ção provoque um aumento de etileno nos frutos jovens do algo

doeiro, capaz de promover a queda de tais órgãos. Aliás GUINN 

(1976) acredita que a diminuição do estado nutricional das 

plantas acaba por aumentar a quantidade de etileno nos frutos 

jovens do algodão, fator responsável pela queda dos órgã o s

frutíferos. 

DUNSTER et alii (1980a)afirmam que respostas do 

algodoeiro ,a aplicação de CEPA vêm sendo estudadas desde as 

modificações do crescimento da planta jovem até o desfolhamen 

to. Mais recentemente, os estudos procuram determinar o poten 

cial regulador do CEPA, além dos parâmetros relacionados com 
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melhores produções, colheita precoce, em geral resultantes de 

aberturas precoces dos capulhos e/ou melhora no desfolhamen -

to, o que facilitaria a colheita. Um outro aspecto a se cons! 

derar é a época de aplicação do produto, já que aplicações an 

tecipadas, podem afetar a produção e/ou a qualidade das fi

bras. Segundo o mesmo autor, os primeiros experimentos foram 

iniciados em 1966 para avaliar respostas de plantas jovens de 

algodão à aplicação de CEPA. A modificação do crescimento, in 

cluindo redução da planta e alteração nos padrões de desenvol 

vimento, foi evidenciada com níveis de tratamento de 1,12 e 

4, 48kg/ha. 

LACA-BUENDIA (1977), através de aplicações de 

CEPA em diferentes épocas e com diferentes dosagens no algodo 

eiro, verificou que ·a uniformidade final, produção, índice de 

fibra, número de ramos produtivos por planta, número de capu

lhos por planta, uniformidade de comprimento e índice de 

Pressley não foram afetados significativamente pelos tratam:e!!. 

tos. Verificou que, quando a dose foi aumentada, ocorreu mai

or altura das plantas e diminuição no peso dos capulhos. Qua!!. 

to à porcentagem de fibras, foram verificadas variações rela

cionadas com a época de aplicação e a dose utilizada. A mesma 

pesquisa mostrou que o índice micronaire aumentou com o aumen 

to das doses na aplicação 75 dias após a germinação e dimi 

nuiu com a aplicação aos 60 dias. 

DUNSTER et alii (1980b) realizaram pesquisas on . 
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de verificaram que a abertura de �açãs ·,induzida pela apli

cação de CEPA, aumentou a produção e proporcionou colheita 

precoce em algodoeiros.Tal afirmativa é baseada nos resultados 

de 22 experimentos de campo, conduzidos com diferentes culti

vares em distintos locais, indicando consistente resposta de 

abertura de capulhos com doses de 2,24 a 4,48kg/ha aplicados 

quando 20 a 60% dos capulhos estavam abertos. O contacto do 

produto com o capulho foi essencial e geralmente obtido com 

baixos volumes como 47 1/ha, que foi usado, sendo que Ótimo� 

feito foi observado aproximadamente 2 semanas após o tratamen 

to, com aplicações efetuadas antes de se abrirem 20% dos cap� 

lhos. Verificaram um decréscimo na produção e na qualidade da 

fibra, pois induziu a uma senescência precoce e abscisão de 

capulhos intermediários, com potencial de produção,ou dos ima 

turos. Aplicações efetuadas quando 70% dos capulhos estavam!! 

bertos ou 3 semanas antes da colheita, também produziram efe! 

tos menos benéficos. O pré-condicionamento com CEPA incremen

tou o desfolhamento com programas padrões. A combinação 

CEPA e desfolhantes intensificou a abscisão foliar mas pare

ceu ter interferido na atividade de abertura das .ma�ãs. , · 
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3. MATERIAL' E MtTODOS

3 .1. Tnf'ormaçõ·es Gerais

Para estudar os efeitos de reguladores vegetais 

em algodoeiro, foram efetuados dóis experimentos: um em vasos 

em casa-de-vegetação e outro em condições de campo. 

As sementes utilizadas nos dois experimentos fo 

raro do cultivar IAC - 17, pertencentes à espécie Gossypium

hiy,sutum L., obtidas dentro do Esquema de Melhoramento de Al

godão do Instituto Agronômico do Estado de são Paulo, forneci 

das pela Seção de Algodão do referido Instituto. O ciclo des

ta planta é de 150-170 dias,com floração dos 60 aos 80 dias a 

pós a germinação, de crescimento indeterminado, atingindo al

tura média de 105 cm ;flores creme-claro e fruto de cápsula 

de deiscência lonaitudinal loculicida. A produtividade média 

apresentada está entre 1500 a 2000 kg/ha. 

Os experimentos foram conduzidos nas instala 
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çoes dos Departamentos de Botânica;e de Agricultura e Horti

cultura da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", 

em Piracicaba, Estado de São Paulo. As pesagens de sementes, 

determinações de porcentagens e principais características 

das fibras de algodão foram efetuadas nos laboratórios das Se 

çoes de Algodão e de Tecnologia de Fibras do Instituto Agronô 

mico do Estado de São Paulo, em Campinas. As medidas de área 

foliar e peso de matéria seca foram realizadas nos laborató -

rios do Instituto de Botânica em são Paulo. 

3.2. Experimento em casa de vegetação 

Este experimento foi iniciado em 11 de dezembro 

de 1978 em Piracicaba (SP), quando foi efetuada a semeadura 

do algodoeiro (Gossypium hirsutum L. cv. IAC - 17) em vasos 

de cerâmica com 14 litros de capacidade -� contendo 2 par 
-

-

tes de solo argiloso, 1 parte de areia e 1 parte de matéria 

orgânica, totalizando 12 litros de substrato, no interior de 

casa-de-vegetação. Os tratos culturais foram os recomendados 

para a cultura, e as pragas foram controladas preventivamente, 

conforme CALCAGNOLO (1965) e PASSOS (1977). 

Nos dias 19 de dezembro de 1978 e 10 de janeiro 

de 1979 foram efetuados o 19 e o 29 desbaste respectivamente, 

selecionando-se ao final apenas uma plânta __ por vaso, de a

cordo com o vigor e uniformidade da mesma. 

Dentre os retardadores de crescimento, emprego� 
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-se na proporçao de 450 pprn o �roduto designado comercialmen

te por Cycocel - 50 da America;n Cyanamid Co. (Wayne NJ), fon

te de cloreto (2 - cloroetil) trimetilamônio ou cloreto de 

cloro colina (CCC). Outro produto comercialmente conhecido 

corno Pix, da Basf Brasileira S.A. Indústrias Químicas, foi u

tilizado na dosagem de 250 pprn, corno fonte de cloreto de 1,1 

- dirnetilpiperidínio (DPC) ou cloreto de mipe.quat.Utilizou-se

também 1000 pprn de Alar - 85, produto comercial da UniRoyal 

Chernical Ind. (Naugatuck, Conn.), corno fonte de ácido succini 

co - 2,2 - dirnetilhidrazida (SADH). 

Corno fonte de etileno empregou-se 350 ppm do a

cido 2 - cloroetil fosfônico (CEPA) contido no produto da 

Arnchern Products Inc. (Arnbler, PA.) comercialmente denominado 

Ethrel (ethephon). 

Pro-Gibb ,da .Abbott Laboratories, na concentra

çao de 100 ppm, foi utilizada como fonte de giberilina (GA) 

neste primeiro experimento. Corno auxina, utilizou-se 100 ppm 

do ácido indolilacético (IAA) e como citocinina a 6 - furfuri 

laminopurina (FAP) na concentração de 500 ppm,arnbos da Nutri

tional Biochemicals. Todas as aplicações de reguladores vege

tais foram efetuadas sob a forma de pulverização. 

O delineamento experimental utilizado foi em 

blocos casualizados, com 5 repetições e 8 tratamentos, que 

constaram da aplicação de CCC na concentração de 450 ppm, DPC 

250 ppm, SADH 1000 ppm, CEPA 350 ppm, GA 100 ppm, IAA 100 
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ppm, FAP 500 ppm, havendo ainda um tratamento controle. Todas 

as aplicações ocorreram em 17 de janeiro de 1979 quando as 

plantas apresentavam-se com 4 folhas definitivas, pulverizan

do-se toda a parte aérea. Todos os tratamentos com regul� 

dores vegetais foram efetuados atraves de uma única pulveriz� 

çao. Ãs soluções adicionou-se o espalhante adesivo " Nova-

pal" da Bayer do Brasil, na dosagem de 0,3%. No algodoeiro 

testemunha efetuou-se no mesmo dia, pulverização com um volu

me de água igual ao das soluções utilizadas nos demais trata

mentos. 

Foram verificadas as variações na altura, núme

ro de entrenós e de folhas de cada planta, atraves de determi 

naçoes efetuadas semanalmente a partir de 10 de janeiro até 22 

de março de 1979, quando os valores tornaram-se repetitivos, 

indicando estabilização no crescimento em altura, além de 

permanecerem inalteráveis os números de entrenós e de folhas 

nas plantas de cada tratamento. 

A variação em altura das plantas foi medida com 

régua graduada em mm e na contagem do número de folhas não se 

consideraram as duas primeiras, cotiledonares, que sofreram 

abscisão em pouco tempo. 

Efetuou-se a análise estatística para os parâme 

tros referentes à variação no número de entrenôs e número de 

folhas entre a data de aplicação dos reguladores vegetais e 
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2 8 e 61 dias após, l?rocegeu-se à, compara9;ó o.e 'lt}éq:j:._a,$ pelo 

Teste de Tukey, calculando-se a diferença mínima significati

va (D.M.S.) ao nível de 5% de probabilidade. 

3.3. Experimento· e:m: condições de ca:m:po 

Neste experimento, realizado em condições de 

campo, os tratos �ulturais foram os recomendados para a cultu 

ra e o controle de pragas, segundo CALCAGNOLO (1965) e _ PASSOS 

(1977) e semelhante àqueles apresentados por ABRAHÃO(l979). A-

liãs, a caracterização da área, tipo de solo e outros dados 

relacionados com o local de experimentação são também semelhan 

tes àqueles fornecidos por ABRAHÃO (1979) em sua pesquisa de

senvolvida na mesma época e em área contígua.e Trata-se de um 

solo classificado como da Série Luiz de Queiróz e a área de 

experimentação localizada no Departamento de Agricultura e füE

ticultura.:da E.S.A.- ''Luilz'de.Queiroz", a-550:rr,ietrõs de -- altitude. 

As condições meteorológicas verificadas no perí 

odo de experimentação estão apresentadas na Tabela 1. 

A área de cultivo utilizada neste experimento 

foi uma-gleba de 1700 m2,:sendo cada parcela constituída de 5

linhas com 3 linhas úteis e 2 linhas de bordadura, com 8 me

tros de comprimento e espaçadas entre si de 1 mA O número mé.,. 

dio de plantas foi de 5 por metro linear. Em um dos lados das 

parcelas marcaram-se 15 m2, que foram também tratados, onde as

plantas eram retiradas e utilizadas para medidas de área foli 



37 

Tabela 1. Médias mensais das temperaturas, umidade do ar, ra

diação solar ao nível do solo (RSNS) e dados de pre 

cipitação total (P) no período de experimetação( A

BRAHÃO 
1 

19 79) . 

Meses 

(1979) 

JAN 

FEV 

MAR 

ABR 

MAI 

X 

.'.IM 

'Iln 

UA(%)M 

UA(%}m 

RSNS 

p 

q, 

DIURNA 

'IM 

ºe 

T 

ºe 

UR(%) UR(%) 

ºe 

16,3 26,9 21,6 

18,0 29,6 23,8 

16,2 28,0 22,1 

14,2 25,9 20,0 

14,7 25,7 20,2 

15,9 27,2 21,5 

= temperatura roãxima

= temperatura mínima 

m M 

57 

54 

52 

50 

57 

54 

94 

92 

91 

92 

97 

93,2 

= umidade do ar máxima 

= umidade do ar mímina 

NOTURNA 

UR(%) UR(%) 

m M 

65 

71 

69 

74 

84 

93 

97 

95 

94 

98 

P RSNS 

-2
rrrn w . m

80,9 

69,7 

67,1 

85,9 

60,8 

332276 

350446 

319810 

267383 

197301 

72,6 95,4 72,9 293443 

= radiação solar incidente ao nível do solo 

= precipitação total 

= tarrperatura nédia
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ar e peso da matéria seca. Também observou-se 0,5 m de borda

dura na outra aproximação entre uma e outra parcela. 

A operação de semeadura foi realizada em 20/11/ 

78, manualmente, distribuindo-se cerca de 30 sementes por me

tro, em sulcos paralelos com 0,05 m de profundidade, distanc!_ 

ados de 1,0 m uns dos outros e dispostos a.proximadamente na 

direção norte-sul, que correspondia ao �omprintento do terraço. 

O desbaste foi realizado em 10/01/79, 35 dias a 

pós a emergência, quando foram deixadas, em média, 5 plantas 

por metro de sulco. Neste mesmo dia, ou seja, 50 dias após a 

semeadura, procedeu-se à primeira adubação nitrogenada em co

bertura, onde se aplicaram 150 kg de N por hectare sob a for

ma de sulfato de amonio A segunda adubação nitrogenada ocor

reu em 09/02/79, correspondendo a 80 dias de vida das plan 

tas, sendo que as quandidades de N aplicadas foram as mesmas 

da primeira adubação nitrogenada (PASSOS,1977). 

O delineamento experimental utilizado foi em 

blocos casualizados, com 4 repetições e 10 tratamentos, que 

constaram da aplicação de CCC nas concentrações de 250, 350 e 

450 ppm, DPC nas c·oncentrações de 84, 167 e 250 ppm e · CEPA 

nas concentrações de 1670, 3340 e 6680 ppm, sendo cada produ-

to aplicado em época diferente, de acordo com as determina-

ções técnicas, havendo ainda um tratamento controle. 

Procedeu-se a comparaçao de médias, pelo teste 
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de Tukey, calculando-se a diferença mínima significativa (D. 

M.S.) ao nível de 5% de probabilidade para CCC e DPC. Os parâ

metros utilizados foram o número de ramos produtivos,de maçãs 

e : .· de capulhos ;; altura, diâmetro e comprimento do 59

entrenó de cada planta, além daqueles utilizados na análise 

de crescimento como: área foliar (AF) ,peso da matéria seca (P 

MS), taxa de produção de matéria seca (TPMS), índice de area 

foliar (IAF), razão de área foliar (RAF), taxa de: crescimento 

relativo (TCR), taxa assimilatória líquida (TAL) e eficiência 

fotossintética (EF). 

Para o CEPA, aplicado ao fim do ciclo, visando 

a aberturaídas maçãs, / não foram observados tais parâmetros 

da análise de crescimento. Foi efetuada contudo, a comparaçao 

de médias também pelo teste de Tukey, nas mesmas condições a� 

teriores para as principais características da fibra, porcen

tagem de fibras e peso das sementes. Estes resultados foram 

comparados com o controle e os diferentes tratamentos ,, com 

· DPC e l�cc.

Com relação à época de aplicação dos regulado -

res. (FERRAZ et alii ;'1977) recomendam-na aos 50 e 70 dias de 

idade para CCC. Para DPC recomenda-se aplicar quando 8 a 10 

flores brancas ou amarelas ocorrem em cada 10m2 da cultura , 

enquanto que, para CEPA a recomendação é para 3 semanas antes 

da primeira colheita, já que este último além de promover a a 

bertur a '. das maçãs , ; antecipa:-a formação dos capulhos e o
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seu percentual sendo que os me.smos ainda se apresentam de me

lhor qualidade. A sua aplicação ao final do ciclo se prende a 

inda ao fato de ajudar a desfolha reduzindo a incidência de 

pragas e doenças. 

Assim, as aplicações dos diferentes reguladores 

vegetais (DPC, CCC e CEP.A) foram efetuadas de acordo com reco 

mendações técnicas quanto à época de apli,cação. As diferentes 

dosagens de cada um deles . porªm,1consti tuiram-se em diferentes 

tratamentos e foram aplicados no mesmo dia. Desta forma, DPC

nas 3 diferentes concentrações foi aplicado em 12 parcelas , 

correspondendo a 4 parcelas para cada dosagem, no dia 17/01/79. 

Operações semelhantes foram efetuadas para CCC e CE:PA nos 

dias 01/02/79 e 11/04/79 respectivamente. Em todos os casos , 

cada parcela recebeu 3 a 4 litros de solução que continha, a

lém do regulador vegetal, 0,3% de espalhante adesivo Novapal 

da Bayer do Brasil, visando garantir a ação do produto. 

Para determinações de área foliar e peso da ma-

téria seca, foram tomadas 20 plantas como amostra de cada 

tratamento, perfazendo um total de 80 plantas coletadas em ca 

da data e para cada produto. 

Os tratamentos realizados com DPC tiveram �suas 

amostragens efetuadas em 01/02/79 e 15/02/79 enquanto que p� 

ra CCC as datas foram 15/02/79 e 02/03/79 respectivamente. As 

plantas foram cortadas na base da haste principal Ccolo), de� 

prezando-se com isso as raízes, tomandÓ-se rigoroso cuidado 
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de individualizar cada planta e identificá-la nos tratamen

tos. 

o preparo e secagem das amostras foram efetua

dos desfolhando-se cada planta bem rente ao limbo das folhas, 

das quais retiraram-se 40 discos de área conhecida, utilizan

do-se de um vazador de rolhas. Para cada planta ou amostra fo 

ram utilizados 3 sacos de papel de diferentes tamanhos e de 

pesos conhecidos, onde eram colocados, separadamente, as has

tes, 40 discos de folhas e as demais folhas (incluindo-se a

quelas com os furos do vazador). Todos os sacos de papel con-

tendo as amostras foram levados à estufa a 75°c ± 1, marca 

Lutz Ferrando, modelo 41179, até peso constante, quando então 

eram retirados e colocados em dessecadores até o momento da 

pesagem. 

As pesagens foram efetuadas em duas balanças, 

com precisão de 0,00lg, para pesagem de hastes e folhas, e ou 

tra, com precisão de 0,000lg, para pesagem dos discos. Desta 

forma, determinou-se a área foliar a partir do conhecimento 

do peso da matéria seca (PMS) de áreas conhecidas, através 

dos discos de amostragem para cada planta. 

Com esses valores foram calculados a TPMS, IAF, 

RAF, TCR, TAL e EF, através de fórmulas como as utilizadas 

por BLACKMAN e WILSON (1951), BERNARD (1956), ALVIM (1962) , 
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GRANGIER e ALVIM (1964}, CASTRO (.1974} e MAGALHÃES (1979), a 

seguir relacionadas: 

IAF - A/S = drn 2 drn- 2

-2 -1
= g .  dm . dia 

-1 
. 

-1TCR = Log e P
2 

- Log e P1/T2 - Tl = g.g . dia

EF% =(3,733 . TPMS/ R .  0,45). 100 

P
2 

- P1 = diferença de peso em g, entre duas amostras consecu

tivas. 

A= área foliar 

S = superfície do solo em drn2 , ocupado pela planta (50dm2).

T2 - T1= Tempo transcorrido entre colheitas, em dias (14 dias) 

A/P = razão área foliar/ peso da matéria seca de uma mesma co

lheita , em dm/g 

EF = eficiência fotossintética ou eficiência de conversao de 

energia solar (E) em%. 

3,733 = quantidade de energia contida em uma g de matéria se

ca dado em kcal/g. 
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0,45 = fração de radiação solar total que pode ser aproveita

da pela planta através da fotossíntese. 

R = radiação solar média incidente, tomada em actinógrafo da

do em kcal/m
2
/dia.

Em 4 de abril de 1979, correspondendo aos 77 e 

63 dias após a aplicação de DPC e CCC respectivamente, efetua 
. -

raro-se mensurações de altura e diâmetro das plantas, do com

primento do 59 entrenó, além de contagens dos números de ra-

mos produtivos, ínaças. e capulhos para tanto foram 

marcadas 72 plantas de cada tratamento, localizadas nas li

nhas centrais de cada parcela. 

Em todos os casos, os valores médios obtidos em 

cada tratamento foram comparados pelo teste de Tukey, calcu

lando-se a diferença média significativa (D.M.S.) ao nível de 

5% de probabilidade. 

Colheita 

A colheita do algodão em caroço, efe-

tuada manualmente (do tipo "apanha"), ocorreu em 

a 25/04/79, 15/05/79 e 18/05/79, sendo sempre efetuada nas 3 

linhas centrais de cada parcela. Nestas linhas foram marcadas 

10 plantas por parcela para contagem do número de capulhos . 

Também foram contados os números de capulhos e de plantas em 

cada parcela. A colheita só ocorreu após os. frutos terem a-
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tingido- a completa deiscência, sem contudo permanecerem por

mais tempo expostos às condições ambientais, para se evitar 

possíveis danos (GRIMIS, 1931 e KADIROV, 1956). Todo material 

colhido foi embalado em sacos de papel de peso conhecido e e

tiquetado para cada caso. 

A produção foi determinada em peso do algodão 

em caroço por planta, por parcela e por tratamento, sendo in-· 

clusive transformada em kg/ha de algodão em caroço. 

O número de capulhos por planta e o peso do al

godão em caroço contido em um capulho, foram obtidos através 

das médias das contagens e pesagens efetuadas em 40 plantas 

marcadas, em 3 épocas de colheita. 

Prepararam-se também 60 amostras de aproximada

mente 50g de algodão em caroço, produto das 3 colheitas. As a 

mostras correspondendo a cada uma das 5 repetições dos trata

mentos com CCC, DPC, CEPA e controle (15 de cada urna), foram 

acondicionadas· em sacos de papel. Em seguida foram levadas ao 

Instituto Agronômico do Estado de são Paulo, inicialmente na 

Seção de Algodão para determinações do índice de sementes, pe 

so de 100 sementes e porcentagem de fibraP.As,rnesmas·amostras 

foram levadas à Seção de Tecnologia de Fibras, para determina 

ções das principais características das fibras como cornprirnen 

to, uniformidade, índice de finura e resistência. 
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4. RESULTADOS

Os resultados obtidos para produção, bem como� 

queles relacionados com as principais características agronô

micas e tecnológicas da fibra do algodão, foram organizados 

na forma de histogramas e tabelas. 
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4.1. Experimento em casa de vegetação. 

Tabela 2. Variação em altura (cm), variação no número de en 
trenós e variação no número de folhas da planta de 
algodoeiro 'IAC - 1 7' aos 28 e 6 3  dias após a apl! 
cação dos reguladores vegetais. Valores correspon
dentes ao teste F, Tukey (5%) e ao coeficiente de 
variação (médias de 5 repetições). 

Variação na 
Tratamento altura (cm)·

Variação no 
· n9 de entrenós

Variação no 
n9 de folhas 

.28 .dias ... 63 .dias ... .28 .dias .. 63 .dias ... 28 .dias 63 .dias 

Controle 74,82 

cc:r 450 ppm 22,36 

DPC 250 ppm 21,34 

CEPA 350 pp:n 57,74 

SADH 1000 ppm 65, 74 

G!-\ 100 pµn 83,04 

IM 100 ppn 58,42 

FAP 500 ppm 61,60 

F (trat.) 
** 

40,65 
D�M.S� (5%) 16,35 
c.v. (%) 14,20 

ns Não significativo 
** 

106,08 7,20 10,00 

27,80 4,60 7,00 

39,64 4,40 7,60 

100,40 7,60 12,20 

99,40 5,60 .• 8,40

138,96 8,00 12,80

102,28 6,00 9,40 

110,60 6,60 10,60 

**: ** ** 
21,30 13,34 7, 76 
35,26 1,69 3,45 
18,54 13,11 17,11 

Significativo ao nível de 1% de probabilidade 

18,60 26,20 

15,80 23,40 

14,80 21,00 

22,20 36,40 

14,20 18,60 
19,60 31,80 
16 ,00 24,60 
15,80 25,20 

1,ao ns 5,15 
** 

9,47 11, 71 
26,73 21,85 
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Tabela 3. Médias dos valores obtidos nos tratamentos com DPC 
e CCC aplicados, respectivamente, 51 e 65 dias a

pós a germinação dó algodoeiro 'IAC - 17', para al 
tura, diâmetro da copa e comprimento do quinto en
trenó da planta, medidos 63 dias após a .aplicação 
de CCC e 77 dias de DPC. Valores correspondentes ao ' 
teste F, Tukey (5%) e ao coeficiente de variação. 
Médias de 4 repetições , sendo cada dado correspon

dente à média de 18 plantas . 

Tratamento 

Controle 

CCC 250 ppm 

CCC 350 ppm 
CCC 450 ppm 
DPC 84 ppm 

DPC 167 ppm 

DPC 250 ppm 

F (trat.) 
D.M.S. (5%)

c.v. (%)

Altura 

(cm) 

91,40 

76,58 
78,82 
68,44 
69,29 
72,47 
82,60 

l,89 ns 

27,55 
13,30 

ns Não s ignificativo

Diâmetro 

(cm) 

60,76 

52,76 

57,33 
45,68 
48,82 

46,46 

55,73 

1,24ns

24 ,17 
19, 71 

Comprimento do 59 entrenó 

(cm) 

4,87 

4,19 

4,80 
3,87 
4,47 
3,51 
4,06 

2 6lns

I 

1,43 
14,43 
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Tabela 4. Médias dos valores obtidos nos tratamentos com DPC 

aplicado 51 dias após a germinação do algodoeiro 

'IAC - 17' para área foliar (AF); peso da matéria 

seca (PMS); taxa de produção de matéria seca ( TP

MS} e Índice de área foliar (IAF) no período de 

01/0 2/79 à 15/0 2 /79. Valores correspondentes ao 

teste F, Tukey (5%) e ao coeficiente de variação. 

Médias de 4 repetições, sendo cada dado correspon

dente à media de 5 plantas . 

Tratamento 

Controle 

DPC 84 ppm 

DPC 167 ppm 

DPC 250 ppm 

F (trat.) 

D.M.S. (5%)

c.v. (%) 

AF 

(dm2)

18,42 

15,79 

15,10 

20,25 

l,Ol ns

9,95 

30,47 

ns Não significativo

PMS 

(g) 

63,87 

65,54 

66,14 

71, 59 

O 12ns
, 

40,49 

32 ,27 

TPMS 

-2 -1 (g. dm . dia ) 

0,1212 

0,0936 

0,0945 

0,1022 

O 3547 ns
, 

0,0904 

46,8135 

TAF1 IAF
2

0,3189 0,6874 

0,3095 0,6223 

0,2999 0,6020 

0,3170 0,7222 

0,200l ns l,1864ps

0,0809 0,2157 

13,8471 17,4444 
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.Tabela 5. Média dos valores obtidos nos tratamentos com DPC 
aplicado 51 dias após a germinação do algodoeiro 
'IAC - 17' para razão de área foliar (RAF) ;taxa .de 

crescimento relativo (TCR}; taxa assimilatõria lí

quida (TAL) e eficiência fotossintética (EF) no p� 
ríodo de 01/02/79 a 15/02/79. Valores corresponde� 
tes ao teste F, Tukey (5%) e ao coeficiente de va
riação. Médias de 4 repetições, sendo cada dado 
correspondente ã média de 5 plantas. 

RAFl 'ICR TAL EF 
Tratamento 

2 -1 2 -1 -1 -1 -2 -1 
,(dm .g ) 

1 
(dm .g ) (g.g .dia ) (g;.dm .dia ) (%)

Controle 

DPC 84 ppn 
DPC 167 Pfl1l 

DPC 250 Pfl1l 

F (trat.) 
D.M.S. (5%)
C.V. (%)

O ,6530 

0,5726 
0,5526 

0,5257 

l,8538ns

0,1691 
15 ,6324 

ns Não significativo

0,4050 

0,3326 
0,3271 

0,3600 

* 
3,5894 
0,0790 

11,8186 

0,0846 

0,0861 
O ,0895 

0,0788 

0,1960ns

0,0422 
26,5764 

0,2009 

0,2158 
0,2285 

0,1994 

0,308lns

O ,1039 
26,2119 

* 

Significativo ao nível de 5% de probabilidade 

1,7949 

1,6498 
1,6648 

2,0588 

0,9013ns

O ,8377 
24,8888 
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Tabela 6. Médias dos valores obtidos nos tratamentos com CCC 

aplicado 65 dias após a germinação do algodoeiro 

'IAC - 17' para área foliar (AFJ; peso da matéria 

seca (PMS); taxa de produção de matéria seca (TPM

S) e índice de área foliar (IAF) , no período de 

15/02/79 a 01/03/79. Valores correspondentes ao 

teste F, Tukey (5%) e ao coeficiente de variação. 

Médias de 4 repetições, sendo cada dado correspon

dente ã média de 5 plantas. 

Tratamento 
:AF 

·2 (dm .) .

Controle 33,49 

CCC 250 ppm 18,02 

CCC 350 ppm 22,72 

CCC 450 ppm 30,78 

* 

F (trat.) 4,08 

D.M.S. (5%) 14,85

c.v. (%) 30,12 

ns Não significativo

Significativo ao 
** 

Significativo ao 

PMS 

(g) 

116,54 

60,25 

85,69 

77 ,9 5 

** 

6,54 

38,61 

24,15 

nível de 

nível de 

TPMS IAF l
2 -1 . (.g • dm .. dia . .)

5% 

1% 

0,1665 0,6769 1,3082 

0,1211 

0,1224 

0,1114 

l,299lns

0,0906 

37,0241 

0,4327 0,8032 

0,4266 0,8811 

0,4249 1,0404 

** ** 

13,6874 6,1800 
0,1413 0,3767 

15,3456 19,8974 

de probabilidade 

de probabilidade 
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Tabela 7. Médias dos valores obtidos nos tratamentos com CCC 
aplicado 65 dias após a germinação do algodoeiro 
'IAC - 17' para razão de área foliar (RAF) ,taxa .de 
crescimento relativo (TCR}; taxa assimilatória lí
quida (TAL} e eficiência fotossintética (EF) no p� 

ríodo de 15/02/79 a 01/03/79. Valores corresponden 
tes ao teste F, Tukey (5%) e ao coeficiente de va

riação. Médias de 4 repetições, sendo cada dado 
correspondente à média de 5 plantas. 

TCR TAL EF 

Tratamento 

(
..a.-2 

.g
-1

)
-1 -1 -2 -1

um (g .g .dia ) (g .dm .dia ) (%) 

Controle 0,3994 0,3114 0,0655 0,1798 3,0797 
CCC 2 50 ppn 0,3429 0,3ll9 0,0488 0,1496 1,6223 
CCC 350 ppn 0,2946 0,2913 0,0810 0,1873 2,2645 

ca:; 450 ppn 0,3348 O ,3712 0,0546 0,1621. 2,1646 

F (trat.) 

D.M.S. (5%)
C.V. (%)

3,2145ns

0,1011 
15,6967 

l,6697ns

0,1121 
18,5773 

0,6059ns

0,0764 
65,0780 

0,7512ns

0,0825 
25,8961 

5,7482* 

1,0537 
24,5763 

ns Não significativo

* 

Significativo ao nível de 5% de probabilidade 
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Tabela 8. Média dos valores obtidos nos tratamentos com regu 

ladores vegetais em algodoeiro 'IAC - 17', para nú 

mero de ramos produtivos, número de maçãs e número 

de capulhos ·· i por planta. As medidas foram e 

fetuadas 63 dias e 77 dias após a aplicação de CCC 

e DPC respectivamente. Valores correspondentes ao 

teste F, Tukey (5%) e ao coeficiente de variação . 

Médias de 4 repetições, sendo cada dado correspon

dente à media de 18 plantas. 

ramos 

Tratamento 

produtivos 

Controle 

CCC 250 ppm 

CCC 350 ppm 

CCC 450 ppm 

DPC 84 ppm 

DPC 167 ppm 

DPC 250 pom 

( trat.) 

D.M.S. (5%)

c.v. (%)

ns Não significativo

10,93 

10,56 

9,37 

8,62 

8,90 

8,69 

10,06 

2;35nS

2,84 

12,68 

maças capulhos 

12,37 6,50 

10,15 6,05 

8,62 6, 74 

8,37 4,39 
7,76 6,29 

6,62 5,18 

10,93 5 ,4 7 
- ., - . - . - - - . . . - - - . . � - - . 

l,27ns 3,60 

8,23 2,05 

38,08 15,12 

* 

Significativo ao nivel de 5% de probabilidade 
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Tabela 9. Número de capulhos por plantas, número total de ca 

pulh_os, peso médi.o do algodão por capulho e peso 

de algodão em caroço colhidos de 40 plantas marca

das em cada tratamento, efetuado em 3 épocas 25/ 

04/79, 11/05/79 e 18/05/79 respectivamente. DPC , 

CCC e CEPA aplicados 51, 65 e 143 dias após a ger

minação dos algodoeiros respectivamente. 

N9 DE CAPUIBOS N9 'IDTAL PESO 00 PESO M!IDIO 00 

Tratamento roR DE AJ.roOO EM AJ.roDÃO roR 

PIANI'A CAPUIHOS CAROÇO (kg) CAPUIRO (g) 

Controle 12,00 480 3,14 6,55 

CCC 250 ppm 9,30 372 2,54 6,83 

CCC 350 ppm 10,42 417 3,33 7,98 

CCC 450 ppm 8,40 336 2,15 6,40 

DPC 84 ppm 9,52 381 2,56 6,71 

DPC 167 ppm 11,05 442 3,07 6,94 

DPC 250 ppm 11,27 451 2,81 6,24 

CEPA 1670 ppm 7,05 282 1,85 6,57 

CEPA 3340 ppm 8,30 332 2,16 6,50 

CEPA 6680 ppm , .. $, 75 230 1,27 5,51 
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Tabela 10. Número total de plantas colhidas, peso total de 

algodão em caroço (kg), peso médio do algodão em 

Tratanento 

Controle 

CCC 250 ppn 

CCC 350 pprn 

CCC 450 ppm 

DPC 84 pp:n 

DPC 167 pprn 

DPC 250 pprn 

CE!?A 1670 pprn 

CEPA 3340 pp:n 

CEPA 6680 ppm 

caroço por planta e peso do algodão em caroço 

transformado em kg/ha. Valores obtidos em 3 épo

cas de colheita para as plantas localizadas nas 

3 linhas centrais de cada parcela, correspondendo 

aos 10 tratamentos com CCC, DPC e CEPA aplicados 

às plantas do algodoeiro 'IAC - 17', 51, 65 , e 

143 dias após a germinação respectivamente. 

N9 'Ibtal 

de 

plantas 

445 

248 

306 

263 

254 

302 

197 

378 

321 

235 

Peso éb 

algodão err. 

ca.roçx:> (kg) 

15,77 

12,54 

12, 79 

11, 70 

10,81 

14,52 

13,09 

15,05 

16,06 

9,61 

Peso médio éb Peso do 

algodão p::>r algodão em 

planta (kg) caroço (kg/ha) 

0,03544 2 628,33 

0,05458 2 128,33 

0,04181 2 131,66 

0,044 48 1 95ó,oo 

0,04 257 1 801,66 

O ,04808 2 420,00 

0,06644 2 181,66 

O ,03982 2 508,33 

O ,05004 2 676,66 

0,04091 1 601,66 
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Tabela 11. Médias dos valores obtidos nos tratamentos com re 

guladores vegetais em algodoeiro 'IAC ... 17' para 

peso das sementes; porcentagem de fibras em 50g 

de algodão em caroço e peso de 100 sementes. Valo 

res correspondentes ao teste F, Tukey (5%) e ao 

coeficiente de variação. Médias de 5 repetições 

DPC, CCC e CEPA aplicados 51, 65 e 143 dias após 

a germinação dos algodoeiros. 

Tratamento 

Controle 

CCC 250 ppm 

CCC 350 ppm•

CCC 450 ppm 

DPC 84 ppm 

DPC 167 ppm 

DPC 250 ppm 

CEPA 1670 ppm 

CEPA 3340 ppm 

CEPA 6680 ppm 

F (trat.) 

D:. M. S • ( 5 % ) 

C. V. (%}

Peso das serrentes 

(g) 

29,88 

30,80 

30,78 

30,90 

30,60 

30,32 

30,32 

30,00 

29,72 

29, 74 

2,67* 

1,32 

�,os 

Peso de 100 serrentes 

(g) 

11,94 

13,44 

13,58 

13,68 

13,36 

13,10 

13,52 

12,46 

11,78 

12,94 

2,27* 

2,19 

7,91 

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade.

Fibras 

(%) 

38,28 

36,76 

37,32 

36,96 

38,04 

38,64 

38,08 

38,06 

39,30 

39,46 

2,73* 

2,75 

3,38 
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Tabela 12. Médias dos valores obtidos nos tratamentos com re 
guladores. vegetais em algodoeiro 1 IAC - 17' para 

comprimento, uniformidade e índice de finura; re
sistência Pressley e umidade do fio. Valores cor

respondentes ao teste F, Tukey (5%} e ao coefici
ente de variação. Médias de 5 repetições. DPC, e� 
C e CEPA aplicados 51 ,. 65 e 143 dias após a germi 
nação dos algodoeiros� 

Tratamento 
Comprinento 

2,5% 
Unifonnidade 

50/2,5 

mm 

Controle 25,52 
CCC 250 pµn 26,04 
co: 

co: 

DFC 

DFC 

350 pµn 

450 ppn 
84 ppn 

167 pµn 
DFC 250 ppn 
CEPA 1670 ppn 
CEPA 3340 pµn 
CEPA 6680 pµn 

F (trat.) 

D.M.S. (5%)
c.v. (%}

25,65 

26,39 
26,01 

26,18 
25,08 

26,01 
25,38 
21,24 

0,75ns

8,21 

15,18 

ns Nro significativo 

.. . .. .  - . .. . 

(%) 

43,31 
43,67 
43,73 

45,47 
44,87 

43,30 
44,58 

43,39 
42,94 
35,03 

l,12ns

13,20 

14,37 
- . - .. - -

MICRQN .' PRESSLEY 

!ndice Resistência
de 1/8" GAGE 

finura g/'IEX 

4 ,.12 
4,68 

4,30 

4,78 
4,66 

4,32 
4,50 
4,18 
4,26 
3,70 

l,OoDS 

1,53 

16,52 
- . - . - , . . . 

19,87 
19, 76 
19,47 

19,92 
20,21 

19,96 
20,10 
19,68 
19,10 
19,93 

1,39ns

1,31 
3,09 

.Maturidade 

(%) 

52,95 

55,68 
55,12 

60,60 
56,11 

53,85 
54, 70 
53,70 
55,01 
51,94 

8,59 

7,32 

OBS: Enbora o p, (trat.) não apresente s±gnificância, a D.M.S. (5%) foi 
s:i.qnificativa entre os tratamentos CCC 450 Pml. e CEPA 6680 oan. a 
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Figura 1. Número de plantas de algodoeiro 'IAC - 17' com ra 

mos produtivos (com maçã ou capulho), verificado 

nas 3 linhas centrais de cada parcela, em 3 épocas 

de colheita(a}. Somatória dos valores nas 3 épocas 

,q� .çolheita(b) •.. DPC, CCC e CEPA êtpJ.ic.aélos .aos 51,. 
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Figura 2. Número de capulhos obtidos de 40 plantas de algo

dão do cultivar IAC - 1 7, em 3 épocas de colhei ta 

(a). Somatória dos valores nas 3 épocas de colhei

ta(b). DPC, CCC e CEPA foram aplicados aos 51 , 65 
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Figura 3. Peso (kg) de algodão em caroço, colhido do culti

var IAC - 17 em 40 plantas marcadas nas 3 linhas· 

centrais de .cada parcela, em 3 épocas de colhei ta 

(b). DPC, CCC e CEPA foram aplicados aos 51, 65 e 

143 dias após a germinação respectivamente. 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

5.1. Experimento em casa, de vegetação

Altura das Plantas 

Através da análise estatística dos dados obti

dos na tabela 2, observamos que os tratamentos com DPC, CCC, 

CEPA e IAA reduziram significativamente a altura das plantas 

de algodoeiro em relação ao controle, no período de 28 dias. 

Verificou-se aue a aplicação de CCC reduziu de forma signifi·· 

cativa a altura dos algodoeiros em relação aos tratamentos 

com GA, SADH, FAP, IAA e CEPA. Também ocorreu diminuição sig

nificativa na altura das olantas tratadas com DPC em relação 

a GA, SADH, FAP, IAA e CEPA. Já a aplicação de GA aumentou a 

altura dos algodoeiros em relação a CEPA, SADH, IAA e FAP. No 

tamos que aplicação de CCC e DPC reduziu significativamente a 

altura das �lantas de algodoeiro em relação ao controle, no 

intervalo de 63 dias. CCC e DPC diminuíram a altura dos algo

doeiros com relação aos tratamentos com GA, FAP, IAA, CEPA e 
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SADH, sendo que, GA aumentou a altura das plantas em relação 

a SADH, CEPA, IAA e FAP neste mesmo período (Tabela 2). 

Resultados semelhantes indicando uma redução 

na altura das plantas foram verificados por vários autores. 

t'lILLARD et alii (1976) com aplicações de DPC conseguiram redu 

çoes na altura das mesmas em 20 a 40 cm e diminuição nos ra

mos laterais foi encontrada com a aplicação de altas concen -

trações do regulador vegetal. Outros trabalhos realizados por 

COTHREN et alii (1977), WILLARD et alii (1977b), GAUSMAN et

alii (1978) e NANKEN e GAUSMAN (1978) apresentaram resultados 

semelhantes aos obtidos nesta pesquisa, ou seja, verificaram 

redução na altura das plantas de algodoeiro tratadas com DPC. 

Pesquisas mais recentes de CARTER (1979), SCHOTT et alii

(1981)' e CRUZ et alii (1982) confirmam tais trabalhos. Quanto 

às aplicações de CCC, as reduções na altura das plantas de al 

godão tratadas com este regulador vegetal foram verificados 

por THOMAS (1964), ZUR et alii (1970), ZUR et alii (1972) , 

SINGH et alii (1973), MARANI et alii (1973), HOSTALÃCIO et 

alii (1977), FERRAZ et alii (1977), LACA-BUENDIA e PENNA 

(197S) e CASTRO e BARBOSA (1978). Para NINNEMAN et alii (1964) 

e PALEG et alii (1965) a aplicação de CCC: possibilita uma a

ção inibitória na produção de giberelinas o que proporciona 

um menor crescimento em. altura, tal hipótese é confirmada por 

HARADA e LANG (1965). Desta forma é de se esperar que plantas 

tratadas com GA tornem-se mais altas, como pode ser observado 

neste trabalho (Tabela 2). CASTRO e BARBOSA (1978) submeteram 
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lotes com 100 sementes de algodão 'IAC - 17' à soluções con

tendo 100 ppm de IAA, 2000 ppm de CCC, 4000 ppm de SADH e 

100 ppm de GA. Verificaram nao ocorrer diferença significati

va no tratamento com IAA em relação ao controle, ao passo que 

a giberelina proporcionou aumento na altura das plantas, sen

do que CCC e SADH reduziram a altura dos algodoeiros. CASTRO 

et alii (1975a) constataram um considerável aumento em altura 

de plantas de algodoeiro tratadas com GA. CASTRO E MALAVOLTA 

(1977) confirmaram estes resultados verificando um considerá-

vel alongamento no caule de plantas tratadas com giberelinas, 

que aliás, também foram afirmação de STOWE e YAMAKI (1959). 

Com relação ao CEPA, DUNSTER et alii (1980a) afirmaram que a

plicações do produto em plantas jovens de algodoeiro modifica 

raro o crescimento, incluindo redução na altura da planta e al 

terações nos padrões de desenvolvimento, ao passo que LACA

-BUENDIA (1977), com aplicações de CEPA em diferentes épocas 

e dosagens no algodoeiro, verificou que a uniformidade final 

não se alterou significativamente em relação ao controle. Com 

doses mais elevadas, contudo, verificou um maior , crescimento 

das plantas. 

Número de entrenós 

De acordo com a Tabela 2 verificamos que aplic� 

ção de CCC e DPC reduziu o número de entrenós das plantas de 

algodoeiro em relação ao controle, durante o período de 28 di 

as. CCC e DPC reduziram ainda o número de entrenõs com rela-
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çao aos tratamentos com GA, CEPA e FAP. O tratamento com SADH 

também diminuiu o número de entrenós em relação a CEPA. Nas 

plantas tratadas com GA ocorreu um aumento no número de entre 

nós com relação à aplicação de SADH e IAA. Uma outra observa

çao é que além das aplicações de CCC e DPC, o SADH também di

minui o número de entrenós em relação ao FAP (Tabela 2). 

Desta forma, pode-se observar uma redução na al 

tura das plantas relacionada com o número de entrenós. Os re

sultados apresentados no presente trabalho revelam uma estrei 

ta relação entre a altura das plantas e a diminuição ou au

mento no número de entrenós. Verificou-se que plantas trata

das com CCC e DPC tiveram o número de entrenós reduzido em re 

lação aos demais tratamentos, sendo que SADH também reduziu 

em relação à FAP. Esta redução no número de entrenós refletiu 

na altura das plantas. Os resultados aqui obtidos encontram 

confirmação na literatura, pois tanto CCC como DPC têm promo

vido diminuição na altura das plantas tratadas, como já foi 

observado por vários autores. Reduções em altura de plantas 

tratadas com CCC, foram encontradas por MARANI et aZii (1973), 

SINGH et áZ'ii (1973), HOSTALÃCIO et aZii (1977) e ATHAYDE 

(1980) dentre outros. Também com relação ao DPC vários pesqui 

sadores verificaram uma redução na altura das plantas, sendo 

que, NA'.MKEN e GAUSMAN (1978) apresentam um resumo dos traba

lhos de vários autores evidenciando este aspecto� 

Por outro lado cabe ressaltar que GA promoveu 



64 

um aumento significativo no número de entrenós .. em relação a 

SADH e IAA o que proporcionou um aumento em altura das plan -

tas. Tal fato também corrobora resultados de vários autores , 

como os trabalhos efetuados por STOWE e YAMAKY (1959), NINNE

MAN et alii (1964), PALEG et alii (1965), HARADA e LANG(l965), 

CASTRO et alii (1975a ) e CASTRO e MALAVOLTA (1977). 

Número de folhas 

Pelos dados na Tabela 2, nao se notaram varia

çoes significativas no número de folhas 28 dias após a aplica 

ção dos reguladores vegetais, sendo que, 63 dias após a apli

cação, o número de folhas mostrou-se inferior nos tratamentos 

com SADH, DPC, CCC e IAA em relação ao CEPA. Aplicação de SA 

DH também reduziu o número de folhas em relação ao GA. 

O número e coloração das folhas sao fatores de

terminantes no processo fotossintético das plantas, sendo es 

tas as principais responsáveis pela captação de energia solar 

e consequentemente, pela produção de matéria orgânica. Segun

do ALVIH (1962 ) a maior produtividade biológica de um campo 

cultivado depende do número de folhas e da sua capacidade de 

realizar fotossíntese, pois são elas os órgãos especializados 

no aproveitamento da energia solar. O desenvolvimento da área 

foliar, determinado através do IAF, fornece importantes subsf 

dios à utilização de reguladores vegetais. Sabemos que quanto 

maior este índice, até certos limites, maior é a produtivida-
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de biológica. 

Em algodoeiros, devemos considerar ainda aspec

tos relacionãdos cóm1 ·'a oolheita. Segundo ABRA.HÃO (1982) a pr� 

sença de folhas verdes no algodoeiro na época da colheita me

cânica, ou mesmo manual, pode provocar a ocorrência de man

chas verdes nas fibras, o que deprecia o produto final. Ta�s 

considerações, até certo ponto antagônicas, ·impõem a necessi

dade de se conhecer adequadamente a época de aplicação dos re 

guladores vegetais, visando à obtenção de maior economicidade 

ao cotonicultor. 

Os resultados desta pesquisa revelam-se de gra.!!_ 

de importância, pois foi verificado não ocorrerem variações 
~· 

significativas no número de folhas, 28 dias após a aplicaçãd 

dos reguladores. Já com 93 dias após a germinação, correspon

dendo a 63 dias após a aplicação dos reguladores, o que se ob 

servou foi uma diminuição no número de folhas dos algodoeiros 

tratados com SADH, DPC, CCC e IAA em relação ao CEPA. Embora 

não ocorresse diferença significativa, verificou-se uma ten -

dência de diminuição no número de folhas em algodoeiros trata 

dos com CCC, DPC, SADH, IAA e FAP em relação ao controle nes

te mesmo período, enquanto que tratamentos com CEPA e GA ten

deram a aumentar o número de folhas. Os resultados referentes 

ao CEPA confirmam o trabalho de LACA-BUENDIA (1977) o qual v� 

rificou que o número de folhas dos algodoeiros tratados com 

CEPA, também aumentou, sendo que este aumento foi proporcional 

ao aumento na concentração aplicada do regulador. O maior nú.'."."' 

mero de folhas por planta foi obtido quando a aplicação foi e 
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fetuada aos 9 5  dias após a germinação com dose de 2 litrosjha. 

Aplicações de GA 200 ppm em algodoeiro foram efetuadas por 

CASTRO et alii (1975c) guarido foi observada uma variação,"":inínima 

na razão de área foliar ( RAF) e taxa assimilatória líquida(TAL). 

Os resultados aqui obtidos estão de acordo com aqueles de di

versos outros autores, sendo que tanto o aumento no número de 

folhas nos tratamentos com CEPA e GA, como a diminuição - nos 

demais tratamentos,sãondados variáveis com a época e dosagens 

aplicadas. 

Foi notada uma coloração mais escura das folhas, 

e o aparecimento de plantas mais compactas com aplicações de

CCC e DPC, sendo que SINGH et aUi (1973) observaram estes resul 

tados em plantas tratadas com CCC e NAMKEN e GAUSMAN (1978) e 

COTHREN C1979} verificaram naquelas tratadas com DPC. 

5 • 2 • Experime·nto· ·em con'di-çõe·s de campo 

· 'Altura das plantas

Na Tabela 3 observou-se que a altura das plan

tas aos 63 e 77 dias da aplicação de CCC e DPC respectivamen

te, em baixas concentrações, não apresentou diferenças signi

ficativas entre os tratamentos, quando analisada estatistica

mente. Verificou-se contudo, uma tendência à diminuição - no 

porte das plantas tratadas com CCC e DPC em relação ao contr� 

le. Resultados mais expressivos foram encontrados no experi -

mente em casa de vegetação (Tabela 2). Acredita-se que a efi

ciência da ação do produto na redução do porte das plantas es 
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teja relacionada com a dosagem, época e condições , ambientais 

por ocasião das aplicações e posteriores. Resultados mostran

do redução em altura das plantas do algodoeiro tratadas com 

CCC e DPC, já eram esperados uma vez que estes produtos têm 

como principal característica regular o crescimento, como foi 

verificado por THOMAS (1964), EL-FOULY et alii {1968), MARANI 

et aZii{l973),SINGH et alii (1973), CASTRO et alii (1975c) ,L� 

CA-BUENDIA e PENNA (1975), LACA-BUENDIA et alii (1977), FER 

RAZ et alii (1977) e ATHAYDE (1978,1980), trabalhando com CCC 

enquanto que os resultados com DPC foram verificados por 

WILLARD et alii (1976), COTHREN et alii (1977), WILLARD et

alii (1977b), GAUSMAN et alii (1978), NAMKEN e GAUSMAN (197ffi, 

CARTER (1979) ,SCHOTT et alii (1981) e CRUZ et alii (1982). 

Um fato interessante foi verificado por WILLARD et alii 

(1977b) ou seja, a aplicação de DPC em um ano de seca , nao 

causou aumento significativo na produção e nem reduziu a altu 

ra das plantas. 

Diâmetro das plantas 

O diâmetro das plantas medidas na mesma epoca 

em que se determinou a altura, também não apresentou diferen

ças significativas entre tratamentos. Pôde-se notar tendência 

à diminuição no diâmetro das plantas tratadas tanto com CCC 

como com DPC, em relação ao controle (Tabela 3). Esta redução 

no diâmetro, associada à uma redução em altura tornaram as 

plantas mais compactas.Resultado semelhante foi conseguido por 
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CASTRO et aZii (1975c) com aplicação de CCC. Decréscimo nos 

ramos laterais e também na altura, foram encontrados por 

WILLARD et aZii (1976) e CRUZ et aZii (1982) com aplicações 

de DPC. 

Comprimento do 59 entrenó 

Os dados obtidos referentes ao comprimento do 

59 entrenó podem ser vistos na Tabela 3.Pela análise de vari

ância não houve diferenças significativas entre o comprimento 

do 59 entrenó nos diferentes tratamentos. Observamos na mesma 

tabela, que existiu uma tendência em diminuir o comprimento 

do 59 entrenó nas plantas tratadas com DPC e CCC em relação ao 

controle. Estes resultados foram obtidos com a aplicação dos 

produtos 51 e 65 dias após a germinação. Segundo LACA-BUENDIA 

e PENNA (1975), a altura e comprimento do 59 entrenó 

também não apresentaram diferenças significativas para duas é 

pecas de aplicação de CCC (25 dias e 60 dias após a germina

ção). Diferenças maiores foram encontradas pelos autores quag 

do a aplicação ocorreu 95 dias após a germinação, sendo a mai 

or altura 8,0cm, contra 6,9 cm e 7,2 cm correspondendo res· -

pectivamente, a l�- e 2� época de aplicação e medido por oca-

sião da colheita. A mesma pesquisa revelou que em relação as 

doses usadas, foi observado que somente na primeira época (25 

dias após a germinação), à medida que as concentrações foram 

aumentando, o entrenó foi diminuindo, sendo 2,7 cm a maior re 

dução, observada para a dose de 100g p.a./ha. Para as outras 
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datas nao foí observada nenhuma diferença entre elas. Em nos

so trabalho a maior redução do entrenõ foi de 1,00 cm no tra

tamento com CCC 450 ppm e 1,36 cm com DPC 167 ppm. 

com relação ao DPC, WILLARD(1979) também verifi

cou uma diminuição no comprimento dos entrenós de algodoeiros 

tratados com o produto, sendo que no presente trabalho verifi 

cou-se uma tendência ã diminuição no comprimento dos entrenós 

das plantas tratadas com DPC em relação ao controle (Tabela 3). 

WILLARD et aZii(l976) já haviam demonstrado 

que aplicações de DPC no início da floração reduziram a altu

ra das plantas em mais de 20 cm. 

Análise de Crescimento 

Nas Tabelas 4 e 6, temos os resultados referen -

tes a área foliar{AF'), peso de matéria seca(PMS), taxa de produ

çao de matéria seca ('IPMS) e índice de área foliar (IAF). As Tabe

las 5 e 7 apresentam os resultados para razão de área foliar 

(RAP) ,taxa de crescimento relativo (TCR), taxa assimilatória lí-

quida ( TAL) e eficiência fotossintética (EF).Estes valores, foram 

obtidos no intervalo de 14 dias sendo que, tanto para o IPC como 

para CCC o início das determinações ocorreu 14 dias após a apli

cação de cada produto.Os resultados demonstraram que Il?C e CCC 

aplicados 51 e 65 dias após a germinação ,respectivamente , não pro 

duzirarn diferenças significativas em nenhum dos parâmetros a-
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nalisados com relação às aplicações de DPC (Tabela 4), o mes

mo não aconteceu com CCC 250 ppm, cuja aplicação reduziu a á

rea foliar do algodoeiro 'IAC - 17' e o peso da matéria seca 

mostrou-se inferior nas plantas tratadas em relação ao centro 

le (Tabela 6). Resultados semelhantes foram encontrados por 

CASTRO et alii (1975c} que verificaram decréscimos progressi

vos em peso da matéria seca e área foliar ã medida que se au

mentou a concentração de CCC aplicado. T.âmbém a TAL, a TCR e 

a RAF diminuíram nestas condições. A diminuição da TAL propoE_ 

cionada pela aplicação dos reguladores vegetais, como o CCC , 

resultaria segundo HUMPH'RIES' (19'63l, em um efeito direto do 

,- CCC no processo fotossintético, ou de um efeito indireto, on..;.,

de as plantas mais compactas apresentam locais de consumo ina 

dequados aos fotossintetizados. HUMPHRIES (1963) e HUMPHRIES 

e DYSON (_1967) trabalhando com mostarda e batata, respectiva

mente, também verificaram que a TAL decresceu com aumento na 

concentração de CCC. Concluíram que o acúmulo de fotossinteti 

zados nas plantas poderia resultar neste decréscimo de TAL , 

sendo desconhecida a causa deste acúmulo. 

Embora não tenha ocorrido diferenças significa

tivas para a 'ICR e a TAL, com os:' dados do presente trabalho (Tabe 

las 5 e 7) , aplicações de DP C 250 ppm e OX 250 Pf1I1 tenderam a dimi 

nuir a TCR e a TAL. A RAF apresentou diferenças significati -

vas com aplicações de DPC, sendo que o teste F mostrou dife

rença entre os tratamentos ao nível de 5%, o que no entanto, 

não foi detectado pelo teste utilizado na comparação de mé -
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dias dós valor�s obitos nos tratamentos com CCC (Tabelas 5 €7). 

Reduções na área foliar, mudanças na estrutura 

do mesófilo foliar, aumento na concentração de clorofila e di 

minuição na relação entre clorofilas a/b foram encontradas 

por GAUSMAN et alii (1978), com aplicações de DPC em algodoei 

ro. Os resultados indicam uma possível mudança nas relações 

de energia dentro das folhas, o que poderia estar afetando a 

eficiência fotossintética (EF). Pela Tabela 7 observamos que 

aplicações de CCC 250 ppm reduziu significativamente a EF do 

algodoeiro 'IAC - 17' em relação ao controle, o que poderá es 

tar relacionado com a menor área foliar verificada nos dife -

rentes tratamentos de CCC em relação ao controle (Tabela 6). 

Os resultados desta pesquisa mostram que os índices de area 

foliar (IAF), das plantas de algodoeiro tratadas com CCC 450, 

350 e 250 ppm revelaram-se inferiores ao controle 14 dias a-

pós a aplicação do regulador vegetal. Algodoeiros tratados 

com CCC 250 e 350 ppm também mostraram IAF menores que o con

trole 28 dias após o uso do retardador de crescimento (Tabela 

6). Segundo LEACH e WATSON (1968) com o aumento do IAF das 

culturas no campo, diminui a TAL, de modo que a TCR aumenta 

para o máximo, além do que, o maior IAF é compensado pela me

nor TAL, sugerindo a fórmula TCR = TAL x IAF como verdadeira. 

Desta forma o IAF poderá ter um valor ótimo para produção de 

matéria seca, proporcionando um aumento da TCR, ou a produção 

de matéria seca poderá permanecer aoroximadamente constante, 

com um valor próximo a seu máximo por uma ampla variação do 
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IAF. Em geral o decr€sclmo de TAL associado com o aumento do 

IAF é atribuído ao sombreamento das folhas inferiores pelas 

superiores. Relações entre IAF, TCR e TAL semelhantes, foram 

encontradas para pastagens (BROUGHAM, 1956; DAVIDSON e DONALD, 

1958) culturas de couve e beterraba (WATSON, 1958}, trigo 

(WATSON et aZii, 1963) e para comunidades artificiais com pla� 

tas de algodoeiro, girassol, trigo, alfafa ou trevo subterrâ

neo, desenvolvidos em ambiente controlado (LUDWIG et aZii , 

1965; KING e EVANS, 1967). 

Núrne·r'o médi'c:> de ·ranios produtivos 

A análise estatística dos resultados mostrou 

nao ocorrer diferença significativa entre tratamentos, como 

pode ser observado na Tabela 8. Contudo, aplicações de DPC, 

CCC e CEPA tenderam a reduzir o número de ramos produtivos 

por planta de algodoeiro 'IAC - 17' (Figura 1:). Segundo HOS

TALÃCIO et aZii (1977) CCC 1000 ppm reduziu o número dos ra

mos em torno de 75% e o comprimento em 32%. Esta redução deve 

estar relacionada com a concentração utilizada pois, LACA

-BUENDIA e PENNA (1975) com aplicações de CCC em 3 épocas e 

dosagens diferentes (12,5; 25,0 e 50,0g p.a./ha) em algodoei

ro 'IAC - 13' verificaram não ocorrer diferença significativa 

nos diferentes tratamentos, o que está de acordo com os resul 

tados do presente trabalho. LACA-BUENDIA (1977) com aplica 

ções de CEPA em diferente$ concentrações e épocas, ,concluiu 

que o número de ramos produtivos por planta também não foi a-
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fetado significativamente pelos tratamentos. Com relação ao 

desenvolvimento vegetativo dos ramos laterais do algodoeiro,, 

WILLARD et alii (1976) e CRUZ et alii (1982). observaram de -

créscimo do desenvolvimento dos mesmos com aplicação de DPC , 

sem contudo mencionar diferenças quanto ao número de 

produtivos. 

Número de maças 

ramos 

Quanto ao número de maças, os valores para .· as 

plantas tratadas com CCC e DPC, além do controle, nao apreseg 

taram diferenças significativas entre tratamentos (Tabela 8). 

Também CRUZ et aZii (19821, verificaram que aplicações de DPC 

em algodoeiro não interferiu no número de maçãs produzidas,e� 

bora ocorresse uma aproximação entre elas causada pelo decrés 

cimo dos ramos laterais. 

Número de capulhos par planta 

De acordo com a Tabela 8 notamos que a aplica-

ção de CCC 450 ppm reduziu o número de capulhos por 

planta com relação ao controle e ao tratamento com CCC 350 

ppm, quando as contagens foram efetuadas 6'3 dias após a apli

cação do regulador vegetal. Tratamentos com DPC não apresent� 

ram diferenças significativas no número de capulhos abertos 

por planta em relação aos demais tratamentos. Observou-se que 
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6,74 foi o maior número médio de capulhos por planta, encon 

trado para CCC 350 ppm nesta contagem. De acordo com os dados 

da Tabela 9, as contagens efetuadas nas 3 épocas de colheita 

somadas, apresentaram 10,42; 11,27 e 8,30 como número médio 

de capulhos por planta nos tratamentos com CCC 350 ppm, DPC 

250 ppm e CEPA 3340 ppm respectivamente. Concentrações mais 

elevadas de CEPA e CCC tenderam a diminuir o número de capu -

lhos por planta (Tabela 9). 

A Figura 2 mostra também que ;o,; número de ca 

pulhos obtidos das plantas de algodoeiro tende a ser diminuí

do pela aplicação de CEPA. LACA-BUENDIA (1977) não encontrou 

diferença significativa quanto ao número de capulhos produzi

dos · por . pJanta na época de colhei ta. 

Peso do algodão em caroço por capulho e por planta 

Pela Tabela 9 verificamos que à medida que se 

aumentam as concentrações de CEPA e CCC, há uma tendência a 

diminuição do peso do algodão em caroço. CCC 350 ppm tendeu a 

aumentar o peso do algodão por capulho sendo que, CEPA 6680 

ppm tendeu a reduzi-lo (Tabela 9). Estes resultados concordam 

com os obtidos por HOSTALÃCIO et alii (1977) onde doses altas 

de CCC reduziram a produção de algodão. 

Os dados da Tabela 10 demonstram que DPC 250 

ppro, CCC 250 ppro e CEPA 3340 ppm tenderam a aumentar o peso 

médio de algodão por planta em relação ao controle. 
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Na Figura 3 notamos tendência à redução no pe

so de algodão em caroço nas plantas tratadas com os regulado

res vegetais, principalmente com CEPA. 

Resultados de trabalhos de diversos autores re

velaram nao ocorrerem aumentos estatisticamente significati

vos na produção de algodão com aplicações de reguladores vege 

tais (FERRAZ et alii, 1977; LACA-BUENDIA et alii, 1977; LACA

-BUENDIA e BARROS, 1978; BELTRÃO e AZEVEDO, 1981; CRUZ et

alii, 19 82) • 

Produção 

Os tratamentos, representados por 4 parcelas c� 

da um, foram submetidos à colheita parcelada em 3 épocas. Co

lheram-se 3 linhas de 5 metros em cada parcela, totalizando 

2 60 m de algodoal colhido para cada tratamento. A Tabela 10 a 

presenta a produção de algodão em caroço em kg/tratamento e 

kg/ha. Verificamos que, com exceção ao tratamento com CEPA 

3340 ppm, os demais apresentaram produção inferior ao contro

le, embora a maior variação tenha sido 2 628,33-kg/ha verifi

cado no controle e 1 601,66 kg/ha no tratamento com CEPA 6 680 

ppm (1 026,6 kg/ha). Para os tratamentos com DPC e CCC nas 3 

concentraç6es diferentes de cada produto, a maior variação em 

relação ao controle foi 826,67 kg/ha, com aplicações efetua

das 51, 65 e 143 dias após a germinação, de DPC, CCC e CEPA 

respectivamente. 
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LACA-BUENDIA e PENNA (1975) verificaram que a -

plicação de CCC 60 dias após a germinação promoveu .aumentos 

na produção com até as doses de 25g p.a./ha, de até 23% em re 

lação ao controle. No mesmo trabalho, os autores revelaram que 

em aplicações 25 dias após a germinação verificou-se uma pro

dução de algodão em caroço de 2 069 kg/ha, considerando que 

esta foi a melhor época de aplicação de reguladores. 

Embora oossam ocorrer variações na produção com 

a aplicação de reguladores vegetais, resultados dos trabalhos 

de vários autores revelaram não haver aumentos estatisticamen 

te significativos na produção de algodão com a aplicação de 

reguladores vegetais (LACA-BUENDIA e PENNA, 1975; FERRAZ et 

aZii, 1977; LACA-BUENDIA et alii, 1977; LACA-BUENDIA e BAR -

ROS, 1978; BELTRÃO e AZEVEDO, 1981 e CRUZ et alii, 1982). No 

presente trabalho, embora não tenham ocorrido diferenças sig

nificativas quanto à produção, esta foi considerada normal e 

acima da média para o Estado de São Paulo ,que é cerca de l 500 

kg/ha, segundo PASSOS (1977). 

Deve ser notado que com aplicações de doses al

tas (acima de l00g de p.a./ha) de CCC a produção de algodão 

em caroço tem sido afetada negativamente (EL-FOULY et aZii, 

1968; LACA-BUENDIA et aZii, 1977). Com doses mais baixas nao 

�e têm observado diferenças significativas ou têm ocorrido p� 

quenos aumentos no rendimento(SINGH et alii, 1973; SINGH e 

SINGH 1974; ASICI, 1975; BHATT, 1975; LACA-BUENDIA e PENNA, 
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1975 e FERRAZ et aZii, 1977). 

Deve-se ainda considerar, que além das concen -

trações e épocas de aplicação dos reguladores vegetais, deve

-se também verificar as características do cultivar utilizado 

e o estado morfológico e fisiológico da cultura, que �e mos

tra dependente das técnicas de cultivo, insumos aplicados , 

condições edáficas e principalmente das condições climáticas 

no agroecossistema. 

Caracteres agronômicos de Laboratório 

A Tabela 11 apresenta dados obtidos do material 

colhido para caracteres agronômicos de laboratório como o pe

so das sementes, peso de 100 sementes, além de porcentagem de 

fibras em amostras de 50g de algodão em caroço. DPC, CCC e 

CEPA foram aplicados 51, 65 e 143 dias após a germinação, res 

pectivamente. Não se verificaram variações no peso de semen -

tes, p�so de 100 sementes e porcentagem dé - fibras pelo teste j,1 

tilizado para comparaçao de médias. CRUZ et aZii (1982) tam -

bem não verificaram variação no peso das sementes em função 

da aplicação de DPC. Apesar disto, aumento em peso das semen

tes com aplicação de CCC foi encontrada por SINGH et aZii 

(1973), ASICI (1975) e FERRAZ et aZii (1977). Poucos traba

lhos mencionam o efeito de reguladores vegetais nas fibras , 

sendo que FERRAZ et aZii (1977), encontraram menores produ 

ções de fibra com aplicações de CCC em algodoeiros, também me 



nor porcentagem de fibras foi encontrado por CRUZ et 

.( 19 82} com aplicação de DPC. 
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alii 

Estes resultados mostram que os reguladores ve

getais nao depreciaram os caracteres agronômicos do algodão, 

determinados em laboratório. 

Características tecnológicas das fibras 

A Tabela 12 mostra os valores obtidos para os 

tratamentos com diferentes concentrações de DPC, CCC e CEPA a 

plicados no algodoeiro 'IAC -·11 1
, 51, 65 e 143 dias após a 

germinação, respectivamente. As características tecnológicas 

das fibras analisadas foram: comprimento, uniformidade, índi

ce de finura, resistência e maturidade. Conforme se observou, 

nao ocorreram diferenças significativas para nenhuma destas 

características. Tais resultados estão de acordo com aqueles 

verificados por LACA-BUENDIA e PENNA (1975), trabalhando com 

CCC, LACA-BUENDIA (1977), utilizando CEPA e CRUZ et alii

(1982) trabalhando com DPC, onde os reguladores vegetais tam-

bém não alteraram as características tecnológicas das fibras. 
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6·. CONCLUSÕES 

1. Aplicações de DPC 250 ppm, CCC 450 ppm, CEPA

350 ppm e IAA 100 ppm reduzem a altura das plantas de algo

doeiro 'IAC - 17' no período de 28 dias, sendo que CCC e DPC 

mantém esta redução num intervalo de 63 dias, em condições 

de casa de vegetação. 

2. Pulverizações com DPC 250 ppm e CCC 450 ppm

diminuem o número de entrenós do algodoeiro 28 dias após a a 

plicação dos produtos, sendo que não se verifica variação no 

número de folhas dos algodoeiros tratados com reguladores ve 

getais em relação ao controle, em condições de casa de veget� 

çao. 

3. Aplicações de DPC e CCC tedem a reduzir a al

tura da planta e o diâmetro da copa do algodoeiro em condi-

ções de campo, sendo que os reguladores vegetais não afetam o 

comprimento do 59 entrenó. 
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4. Pulverizações com DPC nao afetam os param!:. 

�ros de análise de crescimento determinados, sendo que 

250 ppm reduz a área foliar e o peso da matéria seca do 

CCC 

algo 

doeiro em relacão ao controle. O índice de área foliar do algo 
. -

doeiro é diminuido pelos três tratamentos com CCC, 14 dias a 

pós as aplicações, sendo que mantém esta redução 14 dias mais 

tarde, com exceção, de CCC 450 ppm. CCC 250 ppm reduz a eficiên 

eia fotossintética do algodoeiro 'IAC - 17' em condições de 

campo. 

5. Aplicações de CCC e DPC nao alteram o número

de ramos produzidos e o número de maçãs do algodoeiro, sendo 

que CCC 450 ppm reduz o número de capulhos do algodoeiro 63 

dias após a aplicação do produto. 

6. Concentrações mais elevadas de CEPA e CCC 

tendem a diminuir o número de capulhos por planta e o peso de 

algodão em caroço. Quanto ao peso médio do algodão por capulho, 

observa-se uma tendência a aumentar com CCC 350 ppm enquanto 

que o CEPA tende a reduzi-lo. O peso médio do algodão por pla� 

ta tende a aumentar em relação ao controle, com aplicações de 

DPC 250 ppm, CCC 250 ppm e CEPA 3340 ppm. 

7. CCC, DPC e CEPA nao afetam o peso das semen 

tes, peso de 100 sementes (amostradas em cada tratamento) e por 

centagem de fibras do algodoeiro. Também as características tec 

nológicas das fibras do algodoeiro 'IAC - 17' não são afetadas 

pela aplicação dos reguladores vegetais. 
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8. Dos estudos realizados nas condições experi

mentai.s deste trabalho evidenciou-se a importância da aplica

ção exógena de reguladores vegetais no algodoeiro, especial -

mente quando compatibilizado o objetivo a ser atingido com a 

melhor concentração e substância a ser utilizada, além do mo

mento de aplicação do produto. Assim vários fatores devem ser 

considerados em cada caso particular, quer seja para melhoria 

nas condições de colheita, nas caracteristicas agron6micas do 

algodoeiro e tecnológic�s_ �as fibras, quer seja na produção 

final a ser obtidal 
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