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RESUMO 

Efeito da temperatura e chuva sobre a qualidade da fibra e produtividade de 
algodão no estado de Mato Grosso 

Temperatura e chuva exercem grande influência sobre o crescimento, 
desenvolvimento e produtividade vegetal. Com o objetivo geral de verificar o efeito 
da variação da temperatura e chuva sobre a qualidade da fibra e a produtividade de 
algodão no estado de Mato Grosso, este trabalho analisou conjuntamente dados 
climatológicos (banco de dados contendo os valores diários de temperatura máxima, 
mínima e média, e chuva) e dados provenientes de um grupo de experimentos de 
campo de algodão. A caracterização de diversos genótipos (cultivares e linhagens) 
de algodão foi realizada em 109 ambientes do estado de Mato Grosso, os quais 
foram formados pela combinação de três causas de variação: (i) seis locais (Itiquira, 
Serra da Petrovina, Campo Verde, Campo Novo do Parecis, Sapezal e Sorriso); (ii) 
quatro épocas de semeadura (05 a 21 de dezembro, 22 de dezembro a 10 de 
janeiro, 11 a 25 de janeiro, 25 de janeiro a 20 de fevereiro); e (iii) oito safras 
agrícolas (2003/2004 a 2010/2011). Os quatro cultivares mais frequentes foram 
selecionados: FiberMax 966, FMT 701, FiberMax 993 e DeltaOpal, testados em 75, 
68, 63 e 60 ambientes, respectivamente. Os dados climatológicos, de cada 
ambiente, foram segmentados em três fases de desenvolvimento do algodoeiro: (i) 
emergência à primeira flor (E-F1); (ii) primeira flor ao primeiro capulho, mais 21 dias 
(F1-C1+21d); e (iii) emergência ao primeiro capulho, mais 21 dias (F1-C1+21d). Os 
resultados de cada fase foram correlacionados com os dados dos experimentos de 
campo de algodão (produtividade de algodão em caroço, rendimento e qualidade de 
fibra - índice micronaire, resistência, comprimento e maturidade). Os principais 
resultados obtidos foram: (i) variações de temperatura e chuva ocorridas durante a 
fase F1-C1+21DPromoveram maior influência sobre produtividade e qualidade de fibra; 
(ii) o aumento da amplitude térmica interferiu negativamente na produtividade de 
algodão em caroço, índice micronaire e maturidade de fibra, e positivamente na 
resistência da fibra; (iii) quando comparadas à temperatura máxima, variações de 
temperatura mínima foram mais limitantes sobre a produtividade e qualidade de 
fibra; (iv) temperaturas mínimas inferiores a 20ºC interferiram negativamente na 
produtividade de algodão em caroço, rendimento de fibra, índice micronaire e 
maturidade; (v) a elevação da temperatura máxima média interferiu positivamente na 
resistência e negativamente no comprimento de fibra; entretanto extremos de 
temperatura máxima, acima de 35ºC, não foram associados às variações de 
produtividade e qualidade de fibra; e (vi) o aumento de chuva, em quantidade 
acumulada e frequência de ocorrência, resultou em elevação da produtividade de 
algodão em caroço, índice micronaire e maturidade. Como conclusão, o aumento da 
temperatura mínima e da frequência de ocorrência de chuva promovem o 
incremento da produtividade e da qualidade da fibra de algodão, ao passo que 
extremos de temperatura máxima não provocam alterações consistentes no estado 
de Mato Grosso. 

Palavras-chave: Estresse hídrico; Estresse térmico; Pluviosidade; Ambiente; Índice 
Micronaire; Maturidade; Algodoeiro; Gossypium hirsutum; Cerrado 

 



 

 

10 

 

 

 



 11 

ABSTRACT 

Temperature and rainfall effect on fiber quality and yield of cotton in the State of 
´Mato Grosso´, Brazil 

Temperature and rain have great influence on the growth, development and 
yield of plants. In order to verify the effect of temperature and rainfall on fiber quality 
and yield of cotton in the State of ´Mato Grosso´, Brazil, climatological data (daily 
database of maximum, minimum and mean temperature and rainfall) were analyzed 
with data from a group of cotton field experiments. The characterization of various 
genotypes (cultivars and lines) of cotton was fulfilled in 109 environments of the State 
of Mato Grosso, which were formed by the combination of three sources of variation: 
(i) six locations (´Itiquira´, ´Serra da Petrovina´, ´Campo Verde´, ´Campo Novo do 
Parecis´, ´Sapezal´ and ´Sorriso´); (ii) four sowing times (5 to 21 December, 
December 22 to January 10, 11 to 25 January, and after January 26); and (iii) eight 
growing seasons (2003/2004 to 2010/2011). The four most frequent cultivars were 
selected: ´FiberMax 966´, ´FMT 701´, ´FiberMax 993´ and ´DeltaOpal´, tested in 75, 
68, 63 and 60 environments, respectively. The climatological data, from each 
environment, were segmented into three stages of cotton development: (i) 
emergence to first flower (E-F1); (ii) first flower to the first boll, plus 21 days (F1-
C1+21d); and (iii) emergency to the first boll, plus 21 days (E-C1+21d). The results of 
each phase were correlated with the experimental field data of cotton (productivity, 
lint yield and fiber quality (micronaire index, strength, length and maturity). The main 
results were: (i) variations of temperature and rainfall during the phase (F1-C1+21d) 
promoted greater influence on yield and fiber quality; (ii) the increasing of thermic 
amplitude affected negatively on yield, micronaire index and fiber maturity, and 
positively the fiber strength; (iii) when compared to the maximum temperature, 
minimum temperature variations were more restrictive on yield and fiber quality; (iv) 
values of minimum temperature below 20°C were harmful to yield, lint yield, 
micronaire index and maturity; (v) the maximum temperature had a positive influence 
in resistance and a negative influence on the fiber length; however, extreme 
maximum temperature above 35°C wasn’t associated to variations on yield and fiber 
quality; and (vi) the increasing of rainfall, in height and occurrence frequency, 
influenced the rising in cotton productivity, micronaire index and maturity. In 
conclusion, the increasing of minimum temperature and frequency of rainfall 
occurrence promote the increment of cotton productivity and fiber quality, while 
maximum temperature extremes caused no consistent changes in the State of Mato 
Grosso. 

Keywords: Water stress; Thermic stress, Rainfall; Environment; Micronaire index; 
Maturity; Gossypium hirsutum 
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variáveis relacionadas ao elemento do clima temperatura (amplitude 

térmica - AT, °C; temperatura mínima - Tmín, °C; temperatura máxima 

- Tmáx, °C; frequência relativa de dias com temperatura mínima inferior 

a 20ºC - F20, %; e frequência relativa de dias com temperatura máxima 

superior a 35ºC - F35, %) e às relacionadas à cultura do algodão: 

produtividade de algodão em caroço (P, kg.ha-1), rendimento de fibra 

(F, %), índice micronaire (MIC), comprimento de fibra (C, mm), 

resistência de fibra (R, gf.tex-1) e maturidade (MAT, %) ............................ 86 

Tabela 15 - Resumo dos resultados especificando a frequência relativa (%) das 

correlações significativas para todos os cultivares de algodão testados, 

em três fases do algodoeiro (E-F1, F1-C1+21d e E-C1+21d), entre as 

variáveis relacionadas ao elemento do clima chuva (chuva acumulada - 

Ca, mm; chuva média - Cm, mm; e frequência relativa de dias com 

ocorrência de chuva – FRc, %) e às relacionadas à cultura do algodão: 

produtividade de algodão em caroço (P, kg.ha-1), rendimento de fibra 

(F, %), índice micronaire (MIC), comprimento de fibra (C, mm), 

resistência de fibra (R, gf.tex-1) e maturidade (MAT, %) ............................ 90 
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LISTA DE SIGLAS 

 

E-F1 Emergência à primeira flor  

F1-C1+21d Primeira flor ao primeiro capulho, mais 21 dias 

E-C1+21d Emergência ao primeiro capulho, mais 21 dias 

AT Amplitude térmica (ºC) 

Tmáx Temperatura máxima (ºC) 

Tmín Temperatura mínima (ºC) 

F20 Frequência relativa (%) de dias com temperatura mínima inferior a 

20ºC 

F35 Frequência relativa (%) de dias com temperatura máxima superior a 

35ºC 

Ca Chuva (mm) acumulada 

Cm Chuva (mm) média 

FRc Frequência relativa (%) de dias com ocorrência de chuva 

P Produtividade (kg.ha-1) de algodão em caroço 

F Rendimento percentual (%) de fibra 

MIC Índice micronaire 

CF Comprimento de fibra (mm) 

R Resistência de fibra (gf.tex-1) 

MAT Maturidade de fibra (%) 
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1 INTRODUÇÃO 

 O algodoeiro (Gossypium hirsutum L.) é uma espécie originária de regiões 

semidesérticas com baixos índices pluviométricos e altas temperaturas. No entanto, 

a produtividade e a qualidade da fibra de algodão estão diretamente relacionadas 

com temperaturas mais amenas e chuvas regulares. 

 A cultura do algodão é sensível às variações das condições ambientais, como 

disponibilidade de água, temperatura e radiação solar, sendo que cada fase de seu 

desenvolvimento apresenta uma determinada exigência climática e, condições 

adversas em qualquer momento podem levar a estresses (momentâneos ou 

prolongados) alterando o metabolismo do vegetal. Por intermédio do melhoramento 

genético, as plantas de algodão se tornaram mais tolerantes e, independentemente 

das adversidades climáticas, apresentam a capacidade de produzir sementes 

(mesmo que em menor quantidade) e completar seu ciclo reprodutivo. 

 No cultivo comercial do algodoeiro, procura-se alcançar a maior quantidade 

de fibra possível (econômica e tecnicamente) por unidade de área, em um 

determinado intervalo de tempo (safra). Para potencializar a produção de fibra, é 

necessário otimizar a produção por planta, que por sua vez tem sua produção 

(quantidade e qualidade de fibra) afetada pelo acúmulo de estresses ocorridos ao 

longo de diferentes períodos de desenvolvimento. Cada fase do desenvolvimento da 

planta tem necessidades específicas de água e temperatura, e suas variações 

podem afetar a produtividade e qualidade da fibra de algodão. 

 No Brasil, atualmente o algodoeiro é cultivado em regiões onde a vegetação 

predominante é o Cerrado. Nas últimas 15 safras (1999/2000 a 2013/2014), o estado 

do Mato Grosso teve a maior área de produção e, atualmente responde por 

aproximadamente metade da área total de algodão cultivado do Brasil. 

 Mato Grosso é o terceiro maior estado do Brasil, com uma extensão territorial 

de aproximadamente 900.000 km2, mais de 1.000 km de distância em linha reta 

entre os pontos mais distantes, tanto na direção Leste-Oeste quanto na Norte-Sul. É 

formado por três bacias hidrográficas: Paraguaia, Araguaia e Amazônica e, quatro 

biomas: Pantanal, Cerrado, Amazônia, e Transição Cerrado-Amazônia. 

 Considerando as variações dos fatores Topo e Mesoclimáticos do Estado, 

associados ao clima tropical de inverno seco aos ambientes de produção (local, solo, 

data de semeadura, arranjo de plantas, fertilidade do solo, entre outros) de algodão, 
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não é difícil entender a probabilidade de ocorrência de variação de produtividade e 

qualidade da fibra. 

 No Brasil, o cultivo do algodoeiro no Cerrado, especificamente na região 

Centro-Oeste, ganhou expressividade pelo aumento da área cultivada e pelo 

desenvolvimento de tecnologias. Esse progresso ocorreu em pouco menos de 20 

anos. Nesse tempo, as pesquisas se concentraram na adequação de sistemas de 

produção e desenvolvimento de novos cultivares. 

 Existe um considerável volume de informações científicas relevantes do tema: 

efeitos de elementos climáticos sobre o algodoeiro. No entanto, a grande maioria 

desses experimentos foi conduzida, principalmente, nos Estados Unidos e na 

Austrália. Estudos sobre os efeitos de diferentes ambientes sobre a produtividade e 

a qualidade de fibra são escassos no Brasil e no estado de Mato Grosso. 

 Nesse sentido, a avaliação da influência dos ambientes, envolvendo dados de 

temperatura e pluviosidade, em épocas de semeadura e locais, terá importante 

contribuição para a definição de estratégias de manejo, nos diferentes sistemas de 

produção, que incluem o algodão no estado. A compreensão das respostas do 

algodoeiro nestes ambientes torna-se mais importante, tendo em vista a crescente 

adoção de sistemas de produção mais diversificados e complexos. 

 Nesse contexto, este trabalho se propõe a caracterizar as respostas da 

cultura do algodoeiro em produtividade e qualidade da fibra, em função da variação 

de temperatura e de chuva no estado de Mato Grosso. 

 Para atender a este objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: avaliar a relação entre produtividade de algodão em caroço, rendimento 

percentual de fibra e qualidade intrínseca da fibra de algodão com: (i) temperatura 

mínima e máxima; (ii) frequência relativa (%) de ocorrência de dias com 

temperaturas extremas (inferiores a 20ºC e superiores a 35ºC) e (iii) quantidade 

acumulada, quantidade média e frequência de ocorrência de chuva. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 A cultura do algodão demanda pesquisas em diferentes áreas do 

conhecimento da Agronomia. Para demonstrar o volume de informações do tema 

deste estudo (efeito da temperatura e chuva sobre a produtividade e qualidade da 

fibra de algodão), realizou-se o levantamento do número de trabalhos contendo 

algumas palavras-chave relevantes, afim de elucidar a situação de trabalhos 

científicos publicados nos últimos 21 anos e indexados à plataforma ISI WEB OF 

SCIENCE (Tabela 1). 

 
Tabela 1 - Número de trabalhos (NT) encontrados na plataforma ISI WEB OF SCIENCE no período 

de 1994 a 2014 em função da palavra chave 

Palavra chave NT 
(Mundo) 

NT 
(Brasil) 

NT 
(Mato Grosso) 

Cotton 156.399 683 93 
Cotton + Fiber Quality 868 14 2 
Cotton + Yield 13.106 126 19 
Cotton + Abiotic Stress 253 0 0 
Cotton + Water 28.317 71 9 
Cotton + Water + Fiber Quality 78 0 0 
Cotton + Water + Yield 1.940 20 1 
Cotton + Temperature 15.365 39 5 
Cotton + Temperature + Fiber Quality 42 0 0 
Cotton + Temperature + Yield 920 10 0 
 

 Ao observar as combinações de palavras-chave, é possível verificar que o 

Brasil é, ainda, pouco expressivo no que se refere às publicações, contribuindo com 

apenas 0,44% do total mundial de pesquisas e, não atingindo mais de 2% de 

contribuição nos temas apresentados. Ainda assim, o país ocupa posição de 

destaque internacional na cotonicultura, em termos de produção e produtividade. Já 

no cenário nacional, apesar de o estado do Mato Grosso ser responsável pela maior 

área cultivada, juntamente com os estados de Goiás e Bahia, segundo dados da 

Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB (2014), também não se observa 

elevada contribuição científica, com 14% do total. Isso provavelmente se deve à 

recente intensificação da cotonicultura no Centro Oeste brasileiro. 

 O algodoeiro é um fitossistema complexo, por ser uma planta de hábito de 

crescimento indeterminado e com frutificação em ramos simpodiais, possuindo 

grande complexidade morfológica. É considerável o efeito que o ambiente exerce 

 



 26 

não só sobre o crescimento vegetativo dessa planta, como também nos 

componentes da produção e na qualidade da fibra (OOSTERHUIS, 1999). 

 Em condições naturais e agricultáveis, as plantas são frequentemente 

expostas aos estresses ambientais. O deficit hídrico, estresse térmico, salinidade e a 

deficiência de oxigênio são alguns dos principais fatores de estresse que restringem 

o crescimento vegetal, de tal modo que a biomassa ou produtividade agronômica no 

final de um ciclo expressem apenas uma fração do potencial genético das plantas 

(TAIZ; ZAIGER, 2009). 

 O estresse vegetal foi definido por Larcher (2004) como desvio das condições 

ótimas para crescimento, limitando seu desenvolvimento e condições de 

sobrevivência. Uma planta em condições adversas pode sofrer três fases de 

estresses: fase de alarme, fase de resistência, e fase de exaustão. 

 Durante a maior parte do ciclo da planta de algodão, há diversos eventos 

ocorrendo simultaneamente, como crescimento vegetativo, aparecimento de gemas 

reprodutivas, florescimento, crescimento e maturação de frutos (ROSOLEM, 2001). 

 No tocante aos componentes da produção, 80 a 90% dos frutos se originam 

de flores abertas no primeiro mês de florescimento. Vários fatores ambientais 

influenciam positiva ou negativamente na viabilização das flores e dos frutos (GRIDI 

PAPP, 19651 apud CHIAVEGATO, 1995). 

 Nesse período, ocorre também o processo de formação e desenvolvimento da 

fibra, que compreende as fases de alongamento e deposição de celulose. De 

qualquer maneira, deve-se considerar que todo esse processo biológico ocorre sob 

considerável e decisiva influência do ambiente (CHIAVEGATO, 1995). 

2.1 Efeito da temperatura na cultura do algodão 

 A importância da radiação solar nos cultivos agrícolas foi bem estudada por 

Monteith (1958), que definiu a agricultura como sendo “a exploração da radiação 

solar, desde que haja um suprimento de água e nutrientes para manutenção e 

crescimento das plantas”. A produção de algodão está diretamente relacionada com 

a intensidade de radiação solar que incide sobre o dossel da cultura (BELTRÃO; 

AZEVEDO, 1993). 

1 GRIDI-PAPP, I.L. Botânica e genética. In: ______. Cultura e adubação do algodoeiro. São Paulo: 
Instituto Brasileiro de Potassa, 1965. cap. 3, p. 117-160. 
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 A temperatura, que influi na taxa de processos biológicos da planta, depende 

da radiação solar global ou total incidente sobre a planta, podendo, em extremos 

tornar-se um fator crítico para determinados processos da planta, tal como 

crescimento, fotossíntese, aumento da massa de matéria fresca, reserva de açúcar, 

absorção de água, e acúmulo de fitomassa seca. A temperatura determina a taxa de 

desenvolvimento morfológico e de crescimento do algodoeiro (número de nós, taxa 

de produção de frutificação, fotossíntese e respiração) (HEARN; CONSTABLE, 

1984). 

 A temperatura tem grande influência sobre a qualidade e produção de fibra, 

estando diretamente ligada à deposição de celulose (BELTRÃO; AZEVEDO, 1993). 

Comprimento e força da fibra de algodão são determinados por fatores genéticos 

(PERCY; CANTRELL; ZHANG, 2006), ambientais (LIAKATAS; ROUSSOPOULOS; 

WHITTINGTON, 1998; PETTIGREW, 2001; YEATES; CONSTABLE; MCCUMSTIE, 

2010), e de manejo (PETTIGREW; ADAMCZYK, 2006; READ; REDDY; JENKINS, 

2006; GIRMA et al., 2007). 

 Independentemente de quão favorável possam ser as condições de radiação 

solar, por se tratar de uma planta que responde à soma térmica, o crescimento do 

algodoeiro torna-se muito reduzido quando a temperatura cai abaixo do valor mínimo 

considerado como temperatura base (15°C) ou excede certo valor máximo próximo a 

40°C (limite superior), estando seu valor ideal na faixa de 20°C a 30°C (REDDY; 

REDDY; HODGES, 1992). 

 Liakatas, Roussopoulos e Whittington (1998), após complexo estudo sobre a 

influência de diferentes condições de temperatura controlada na produtividade e 

qualidade de fibra de algodão, constataram que o florescimento, número de 

capulhos e rendimento final de algodão em caroço foram afetados negativamente 

pelos regimes que envolveram baixa temperatura mínima (inferior a 22°C). A 

combinação de baixa temperatura mínima e alta temperatura máxima (maior 

amplitude) produziu um número intermediário de flores, porém com menor número 

de maçãs, provocando menor percentual de retenção. Em contrapartida, a 

combinação de maior temperatura mínima com alta temperatura máxima aumentou 

o rendimento de algodão em caroço. A redução da temperatura média aumentou os 

componentes de produtividade, mas reduziu comprimento, uniformidade, resistência 

e índice micronaire. 
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 Bange et al. (2010) trabalharam com um banco de dados de experimentos de 

época de semeadura realizados na Austrália e propuseram um método para estimar 

o índice micronaire em função das variações das temperaturas observadas. O 

agrupamento de experimentos criou um conjunto desbalanceado de causas de 

variação (safras, locais e épocas de semeadura e cultivares), que foram 

correlacionadas com dados de temperatura dos respectivos locais e época de cada 

experimento (menor que 50 km de distância). Como resultados das correlações, os 

autores verificaram que o aumento da temperatura (mínima e média) contribuiu 

positivamente, de maneira linear, para a elevação do índice micronaire, com 

inclinação de 0,16 e 0,19ºC. Os resultados não apresentaram equações quadráticas 

significativas. Isso provavelmente ocorreu pelas faixas de temperatura observadas, 

pois a maior temperatura mínima (média) observada foi inferior a 24ºC. 

 Zhao et al. (2012) elaboraram modelos térmicos para estimar períodos de 

formação do comprimento da fibra e deposição de celulose. Para tal propósito, 

trabalharam com experimentos de campo na China, também desbalanceados, com 

variações para local, cultivares, épocas e safras. Como resultados, os autores 

verificaram: (i) relação logarítmica positiva entre a soma térmica no período da 

antese e o número final de frutos finais fixados por planta, ou seja, temperaturas 

maiores favoreceram a fixação de estruturas reprodutivas; (ii) determinaram 21,0 e 

24,5 dias como período para formação do comprimento e deposição de celulose da 

fibra, respectivamente; e (iii) que o modelo de predição foi eficiente para ambos 

parâmetros, e mais preciso para formação do comprimento da fibra. 

 Yeates, Constable e Mccumstie (2010) mensuraram o efeito da época de 

semeadura e a variação de temperatura sobre os parâmetros de qualidade de fibra 

comprimento, resistência e índice micronaire. Para atingir os objetivos do trabalho, 

foram analisados resultados de experimentos de épocas de semeadura, conduzidos 

durante três anos na Austrália, com dois modernos cultivares (Gossypium hirsutum 

L.) e semeados em quatro épocas. Os autores concluíram que o comprimento de 

fibra foi influenciado de maneira quadrática (R2= 0,82) pela temperatura mínima 

durante o período de formação da fibra, sendo os maiores resultados obtidos entre 

as temperaturas 17 e 19ºC; houve correlação positiva e significativa entre 

temperatura média e resistência da fibra; e que não houve efeito significativo de 

época de semeadura e temperatura no índice micronaire. Uma importante 

consideração é a de que a diferença entre os cultivares se manteve, de maneira 
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geral, proporcional nas diferentes épocas de semeadura e temperaturas, ou seja, 

para correlações dessa natureza, elementos climáticos exercem maior influência 

sobre os resultados em comparação aos genótipos. 

 Hodges et al. (1993), utilizando cinco regimes de temperatura (20/10ºC; 

25/15ºC; 30/20ºC; 35/25ºC e 40/30ºC) controlados durante 49 dias da fase de 

reprodutiva, evidenciaram que o aumento de temperatura provocou: (i) efeito 

quadrático positivo na taxa de expansão de área foliar, com maiores resultados nas 

temperaturas entre 30/20 e 35/25ºC; (ii) redução do período para expansão foliar, ou 

seja, as folhas cresceram mais rápido com maior temperatura; (iii) aceleração da 

taxa de crescimento em altura; (iv) antecipação do surgimento do primeiro botão 

floral; (v) redução do tempo para mudança dos eventos fenológicos botão floral à flor 

e, flor ao capulho; (vi) elevação a fotossíntese bruta, de maneira quadrática; e (vii) 

aumento drástico do percentual de abscisão de estruturas reprodutivas quando a 

temperatura elevou-se de 35/25ºC para 40/30ºC, ou seja, a relação de temperatura 

diurna/noturna mais elevada provocou maior crescimento vegetativo na planta, 

ocasionando um gasto energético intenso que não possibilitou a fixação de grande 

parte das estruturas reprodutivas, reduzindo muito a produtividade de algodão em 

caroço final em condições de produção, pois a quantidade de estruturas reprodutivas 

por unidade de área tem razão direta com o rendimento final da cultura. 

 Gipson e Ray (1969) testaram cinco cultivares sob quatro diferentes regimes 

de temperatura noturna (10, 15, 20 e 25ºC) em Lubbock, Texas. Os autores 

verificaram que o comprimento de fibra foi reduzido sob temperaturas inferiores a 

20ºC e, geralmente, a redução foi maior em cultivares de fibra longa. Baixas 

temperaturas também interferiram no período de formação do comprimento da fibra, 

sendo que a taxa de crescimento da fibra foi reduzida com a redução de 

temperatura. Para todos os cultivares, nas diferentes temperaturas, não houve 

crescimento em comprimento de fibra nos primeiros cinco dias após a antese. 

Entretanto, entre o quinto e décimo dia após a antese, a taxa de crescimento se 

destacou nos regimes com temperaturas entre 20 e 25ºC em comparação aos outros 

dois regimes de temperaturas. O máximo crescimento foi obtido entre o décimo e 

vigésimo dia após a antese. 

 Gipson e Joham (1969) também realizaram experimento para avaliar o efeito 

da temperatura noturna sobre a taxa de crescimento em comprimento da fibra de 

algodão. Os resultados foram semelhantes aos de Gipson e Ray (1969). Eles 
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concluíram que em temperaturas abaixo de 21ºC o comprimento de fibra foi afetado 

e, que houve diferenças para as taxas de crescimento entre cultivares nas baixas 

temperaturas (10 - 15ºC) avaliadas. Outra observação interessante foi que no início 

da fase de crescimento em comprimento da fibra, a temperatura exerce maior 

influência do que ao final do período de alongamento da fibra. 

 Em outro trabalho, Gipson e Joham (1968) também avaliaram o efeito de 

diferentes regimes de temperatura noturna durante o período de florescimento em 

outras propriedades da fibra. Como resultado, concluíram que a elevação da 

temperatura noturna, de 5 para 25ºC afetou: (i) de maneira significativa e linear o 

incremento do índice micronaire, para todos os cultivares testados, visto que todos 

os cultivares apresentaram a mesma tendência de resposta, preservando a 

proporção das diferenças entre si; (ii) o comprimento de fibra aumentou, de maneira 

quadrática, com ótimos valores de crescimento para a faixa de temperatura entre 15 

e 21ºC; e (iii) a taxa de acúmulo de biomassa diária por maçã também foi favorecida. 

 Yeates et al. (2013) avaliaram a variação de temperatura mínima durante o 

período de florescimento da cultura do algodão, em dois anos agrícolas na Austrália. 

Os tratamentos receberam a mesma temperatura diurna e, a noite os tratamentos 

com temperaturas inferiores foram acondicionados em câmaras de crescimento com 

temperatura inferior ao ambiente. Como principal resultado, os autores observaram 

uma alta correlação quadrática, em que a elevação da temperatura mínima noturna 

reduziu significativamente o abortamento de flores. Além disso, temperaturas 

inferiores reduziram a massa de maçãs em 15%. Como resultado final, os 

tratamentos com maiores temperaturas noturnas proporcionaram maior 

produtividade final de algodão em caroço. 

 Com o objetivo de avaliar o impacto da variação de temperatura, Reddy, 

Reddy e Hodges (1992) testaram cinco regimes de temperaturas (20/12, 25/17, 

30/22, 35/27 e 40/32ºC) diurna e noturna controladas entre as fases de onze à 

cinquenta e seis dias após a emergência. O experimento foi conduzido no Estado do 

Mississipi com um cultivar. Como resultado, os autores concluíram que as maiores 

taxas de crescimento de área foliar, entrenós, e ramos frutíferos foram produzidos 

nos tratamentos com o regime de 30/22ºC de temperatura diurna e noturna. Esse 

regime também foi o que promoveu produção de maior número de botões florais e 

capulhos fixados por planta. Em ciclos de temperatura elevadas (40/32ºC), as taxas 

de crescimento (exceto para número de entrenós) foram afetadas negativamente: 
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todos os botões florais foram abortados, ou seja, a elevação de temperatura reduziu 

muito a atividade reprodutiva do algodoeiro. De maneira geral, a variação dos 

regimes térmicos promoveu uma resposta de ordem quadrática para os atributos 

avaliados, e o regime de 30/22ºC apresentou as melhores taxas de crescimento e 

fixação de estruturas reprodutivas, e piores resultados para os extremos de 

temperatura avaliados (20/12 e 40/32ºC). 

 Lomas, Mandel e Zemel (1977) obtiveram relevantes resultados sobre o tema 

relação entre temperatura e rendimento de algodão em caroço em Israel. Eles 

utilizaram resultados de rendimento produzidos por 464 campos comerciais de 

produção de algodão, semeados em três épocas, ao longo de onze anos de cultivo. 

Os resultados de produtividade foram correlacionados com informações de 

temperaturas mínima, média e máxima semanais, e as análises foram realizadas 

pelas principais fases fenológicas da cultura. Das 464 observações do conjunto 

completo, foram utilizadas para análise um total de 300 resultados, pois foram 

selecionados dados de campos com alto padrão de tecnologias adotadas. O total de 

300 dados representa 65% do com conjunto total, muito próximo ao percentual 

(68,26%) correspondente a ± 1 desvio padrão de uma distribuição normal de dados. 

A média semanal da temperatura mínima e máxima variou consideravelmente, de 

10,7 a 19,4ºC e, 24,4 a 30,6ºC, respectivamente, entretanto, ao inverso do padrão 

de cultivo brasileiro, as épocas tardias de semeadura eram aquelas com 

temperaturas mínimas mais elevadas. Nas condições avaliadas, o período de 

florescimento foi a fase em que as oscilações de temperatura mais interferiram no 

rendimento final de algodão em caroço, e temperaturas máximas acima de 29ºC 

indicaram melhores resultados de rendimento. Já para o período de 

desenvolvimento e maturação da fibra, temperaturas máximas inferiores a 30ºC 

foram mais favoráveis. De maneira geral, temperaturas máximas e mínimas 

influenciaram, respectivamente, 28 e 14% na variação de produtividade de algodão, 

ou seja, a variação da temperatura máxima interferiu mais frequentemente no 

resultado final de produtividade. 

 Thaker et al. (1989) correlacionaram a influência da temperatura no 

desenvolvimento da fibra e semente, em condições de campo na Índia, avaliando 

resultados do cultivar SRT-1 (Gossypium hirsutum L.), testado em cinco safras de 

experimentos. Como resultados, observaram que da mesma forma que o 

comprimento de fibra, a massa de matéria seca de sementes foi maior à medida em 
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que ocorreu elevação da temperatura mínima. A duração das fases de 

desenvolvimento inicial e elongação da fibra foram retardadas sob condições de 

menor temperatura mínima, sendo que o período de desenvolvimento inicial da fibra 

foi retardado em 44% ao dia para cada grau médio de temperatura mínima reduzida, 

e o período de elongação foi atrasado em 2,1 dias por grau de médio de temperatura 

mínima reduzida. No entanto, não foi verificada correlação positiva para a elevação 

da temperatura máxima nessas fases de desenvolvimento da fibra. Isso pode ter 

ocorrido porque a amplitude de temperatura máxima foi menor, variando entre 29,7 e 

36,9ºC, ao passo que a temperatura mínima variou de 14,4 a 24,2ºC. A elevação da 

temperatura mínima também interferiu positivamente na massa de matéria seca de 

fibra produzida, ou seja, sabendo que a quantidade de fibra por semente está ligada 

à produção final, é plausível inferir o potencial incremento no rendimento de algodão 

em caroço pela elevação da temperatura mínima. 

 Resultados similares foram obtidos por Haigler et al. (1991) em trabalho 

conduzido sob regimes controlados de temperaturas (34/34, 34/28, 34/22, 34/15ºC) 

diurna e noturna. Eles verificaram que quando a temperatura noturna foi menor (22 e 

15ºC), as duas grandes fases de formação da fibra, elongação e deposição de 

celulose foram prolongadas e também resultou em menor quantidade de massa de 

matéria seca de fibra produzida. 

 Em contrapartida, Echer et al. (2014) verificaram que na ocorrência de alta 

temperatura noturna o algodoeiro foi prejudicado por um aumento do índice de 

abscisão de estruturas reprodutivas. Eles avaliaram três tratamentos em condições 

controladas de temperatura diurna e noturna: um controle (32/24ºC), e dois 

tratamentos com regime térmico de 32/29ºC aplicados em duas fases fenológicas, 

com surgimento de botões florais (B1) e primeira flor (F1). Os autores identificaram 

resultados negativos para ambos tratamentos testados, e que o período de formação 

de botões florais foi mais sensível do que o florescimento. O aumento da 

temperatura promoveu significante redução da viabilidade de pólen e da massa de 

matéria seca de estruturas reprodutivas. 

 Pettigrew (2008) realizou experimentos de campo na região de Stoneville 

durante três anos para avaliar o efeito da elevação de temperatura sobre a 

produtividade e qualidade de fibra de dois cultivares. Nos três anos de estudos, 

haviam dois regimes de temperatura, sendo temperatura ambiente e temperatura 

ambiente mais 1ºC. Nos três anos, os extremos das médias das temperaturas 
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máxima e mínima foram 33,7 e 20,7ºC. As principais considerações do trabalho 

sobre o efeito do aumento da temperatura foram: (i) alta similaridade entre 

genótipos; (ii) leve redução do ciclo; (iii) redução de 10% da produtividade de 

algodão, evidenciado em dois dos três anos testados; (iv) redução de 6 e 7% da 

massa de matéria seca de capulhos e número de sementes por capulho, 

respectivamente; e (v) aumento da resistência e maturidade da fibra. 

 Os autores Warren e Rauschkolb (1996), no entanto, obtiveram resultados 

diferentes. Eles correlacionaram variações de temperatura com produtividade de 

algodão em caroço cultivado no Arizona durante nove anos. Os extremos de 

temperatura observados no período foram de variação de temperaturas mínima e 

máxima de 22 e 40ºC. Com ocorrência de altas temperaturas, os autores 

identificaram efeito significativo somente para variação de temperaturas máximas, 

em que o número de dias com temperatura máxima abaixo de 36ºC promoveu 

redução de produtividade. 

 Peng, Krieg e Hicks (1989) conduziram estudos de campo em Lubbock por 

dois anos, em três épocas de semeadura, com dois cultivares. Entre os resultados 

obtidos, a principal conclusão foi que na ausência de deficit hídrico, a produtividade 

foi positivamente influenciada pelo aumento do acúmulo de graus-dia durante o 

ciclo. No entanto, quando o fornecimento de água foi inferior a 400 mm durante o 

ciclo, não houve interação da produtividade com temperatura. 

 Conaty et al. (2012) conseguiram estimar a temperatura ótima para produção 

de algodão na Austrália. Eles conduziram experimentos de campo durante dois anos 

e avaliaram um cultivar. Por meio de regressão quadrática da temperatura média 

diária proveniente das fases do início do florescimento à maturidade fisiológica (60% 

de capulhos abertos), obtiveram o máximo de produtividade de algodão em caroço 

na temperatura de 28ºC (±2ºC).  

2.2 Efeito da chuva na cultura do algodão 

 O estresse hídrico ocorre quando a normalidade de um processo fisiológico 

da planta é afetada pelo deficit ou pelo excesso de água. No contexto agronômico, 

refere-se a um conjunto de respostas da planta que levam a uma redução da 

rentabilidade da cultura (YEATES, 2014). 

 O estresse por falta de água é geralmente o principal fator limitante de 

produtividade às espécies cultivadas (WRONA et al., 1999). A diminuição da 
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evapotranspiração por falta de água no ambiente limita o desenvolvimento da cultura 

através de diversas alterações fisiológicas (YEATES, 2014). Segundo Hake et al. 

(1992), o deficit hídrico pode comprometer a manutenção da temperatura interna da 

planta, o crescimento e a expansão celular, o crescimento de raízes, a expansão de 

área foliar, a fotossíntese, a retenção de botões florais e frutos, a produtividade e a 

qualidade de fibra. 

 A quantidade de chuvas necessária à cultura depende da demanda 

evapotranspiratória durante o desenvolvimento, da capacidade do solo em 

armazenar água e da duração do período total do ciclo. Para altas produtividades, a 

necessidade de água pode estar entre 650 e 900 mm (ROSOLEM, 2006). Em 

plantas de ciclo de até 160 dias, precipitações que variem entre 500 e 700 mm 

podem ser suficientes, desde que a distribuição atenda às demandas durante o 

desenvolvimento da cultura (CHIAVEGATO; SALVATIERRA; GOTTARDO, 2009). 

 Em Mato Grosso, podem ser distinguidas claramente uma estação chuvosa, 

com temperaturas mais altas, entre setembro e março, e uma seca, com reduções 

de chuvas a partir de abril que persiste até o final de agosto e o início de setembro. 

A quantidade de chuva diminui no primeiro semestre, de modo que os totais são 

reduzidos do norte para o Sul do Estado (BELOT; CAMPELO JUNIOR, 2010). 

 De acordo com as normais climáticas de Diamantino (BRASIL, 1992), região 

produtora de algodão do estado, entre janeiro e março, os totais de precipitação são 

superiores à demanda do algodoeiro. No entanto, ocorrências de anos com 

variações severas de precipitação podem ser comuns, levando ao estresse hídrico 

por deficit ou até mesmo excesso de água. 

 No estado, as normais climáticas disponíveis entre os anos de 1960-1990 

indicam um acúmulo médio variando de 1300 (Cuiabá) a 2300 mm (Cidade Vera), 

embora possam ocorrer variações de 150 a 400 mm mensais em anos distintos 

(BRASIL, 1992; BELOT; CAMPELO JUNIOR, 2010). O acúmulo de chuvas no 

estado geralmente não é restritivo à produção de algodão quando veranicos 

prolongados não ocorrem durante os estágios mais sensíveis. No entanto, mais 

recentemente, o algodoeiro tem sido semeado mais tardiamente em algumas 

regiões, após colheita de soja precoce, com espaçamentos reduzidos, e com um 

ciclo mais curto, tornando-se assim mais suscetível à quebra de produtividade por 

deficit hídrico. 
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 Segundo Hake e Grimes (2010), uma semente com 10% de água possui 

potencial de aproximadamente -200 MPa, o que permite o processo de embebição 

em solos úmidos ou mesmo secos após a semeadura. Conforme o processo ocorre, 

o potencial da semente aumenta e, quando o solo é muito seco, há o risco de o 

potencial não ser suficiente para continuar a absorção de água necessária para os 

processos bioquímicos seguintes, provocando morte de sementes em germinação 

ou mesmo de plântulas em emergência. Assim, uma vez que o processo de 

embebição tem início, um deficit hídrico severo no solo pode comprometer 

severamente o estabelecimento do estande inicial, podendo ser necessária uma 

nova semeadura.  

 De acordo com Wanjura e Buxton (1972), umidade do solo abaixo de -1 MPa 

associada a temperaturas muito baixas ou muito altas reduz drasticamente o 

comprimento do hipocótilo, podendo impedir a continuação da emergência. 

 No início do crescimento vegetativo, após a emergência, as raízes se 

expandem mais rapidamente do que área foliar, resultando em ocorrências menos 

frequentes de estresse hídrico durante o período precedente aos botões florais, 

praticamente sem impacto sobre a produtividade de fibra (HAKE; GRIMES, 2010). 

Durante essa fase, um deficit hídrico moderado pode inclusive ser benéfico à planta, 

pois evita que as raízes se concentrem na superfície, induzindo-as a penetrar em 

maiores profundidades para otimizar o suprimento de água, representando uma 

vantagem para as fases mais sensíveis ao estresse hídrico, quando o 

desenvolvimento radicular não mais é prioridade da planta. 

 Segundo Hake et al. (1992), o aumento da profundidade e a densidade de 

raízes melhora a capacidade da planta em absorver água do solo, de maneira que 

em períodos de seca, a profundidade e a distribuição de raízes são mais importantes 

do que quando precipitações ou irrigações são frequentes. Nesta fase, porém o 

excesso de água pode limitar o desenvolvimento da planta e favorecer o 

aparecimento de doenças de solo. 

 Loka e Oosterhuis (2012), revisando diversos trabalhos, mencionam que três 

períodos podem ter o efeito mais deletério à produtividade de algodão: início de 

florescimento, pico de florescimento e desenvolvimento de maçãs. 

 Para Hake e Grimes (2010), durante o florescimento, até o declínio de 

retenção de frutos, a frequência de chuva, usualmente com menores quantidades de 
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água, seriam mais benéficas do que chuvas muito intensas, visto que a capacidade 

de armazenamento de água no solo pode ser limitada. 

 As flores brancas de algodão dificilmente sofrem abscisão, e sustentam sua 

expansão mesmo em condições extremas de estresse hídrico. No entanto, reduções 

significativas na produtividade são observadas quando o estresse hídrico ocorre 

durante a fase de abertura de flores (LOKA; OOSTERHUS, 2012). 

 Segundo Wrona et al. (1999), o número de nós acima da flor branca (NAFB) é 

um indicador do potencial da produtividade durante a primeira flor. Se a planta 

começa a florescer com apenas 5-6 NAFB, pode ter sofrido maior estresse hídrico, 

resultando em apenas sítios de frutificação de primeira posição. Uma planta de 

algodão, na ausência de estresse, na primeira flor (8-10 NAFB) produz de 30-32 

sementes por fruto; ao passo que uma planta sob deficit hídrico pode ter, em média, 

apenas 24-26 sementes por fruto, ou menos. 

 Na avaliação do status hídrico da planta, além das avaliações de contagem, 

matéria seca e produtividade, o potencial de água foliar é utilizado como um 

importante diagnóstico, e integra a demanda atmosférica e o fornecimento de água 

pelo solo, visto que a maior resistência ao fluxo de água ocorre na folha, onde os 

estômatos retardam o movimento de vapor de água o ar (HAKE et al., 1992). 

 A temperatura das plantas é outro parâmetro para auxiliar no diagnóstico de 

estresse hídrico. Hake et al. (1991) apontam que a transpiração evita que a 

temperatura da planta exceda a do ar, e portanto um aumento de temperatura na 

planta pode ser um indicativo de estresse por deficit hídrico. Quando não há 

restrição hídrica, os estômatos se abrem e a água pode evaporar. Por outro lado, 

quando a planta sofre de estresse por deficit hídrico, os estômatos fecham para 

evitar perda de água da planta e a liberação de calor através do fluxo de vapor é 

interrompida. 

 Krieg (2000) observou que se o estresse por deficit hídrico ocorre depois do 

florescimento, frutos jovens são mais prováveis de serem abortados devido ao 

suprimento reduzido de carbono e nitrogênio, e a perturbações no metabolismo 

hormonal. 

 Hake e Grimes (2010) sugerem potenciais de água acima de -1,5 MPa para 

preservar a retenção de botões florais e mencionam que o tamanho de maçãs não é 

reduzido até que o potencial de água na folha diminua abaixo de -2,2 MPa, embora 
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potencial de água foliar de -2,4 MPa comprometa o posterior crescimento e o 

desenvolvimento da fibra. 

 O estresse hídrico e a deficiência de potássio durante o estágio de elongação 

da fibra diminuem o comprimento de fibra porque a pressão hídrica ou a força 

expansiva na fibra em elongação é reduzida. É possível que um estresse por deficit 

hídrico resulte em alto índice micronaire porque a retenção de frutos é muito 

sensível, enquanto a maturação da fibra é muito menos sensível. Quando uma 

planta passa por estresse hídrico, abortam-se frutos jovens, deixando-se 

fotoassimilados para o espessamento máximo aos poucos frutos mais velhos 

remanescentes na planta. Assim, o estresse hídrico no florescimento pode aumentar 

o índice micronaire devido ao aborto de frutos, principalmente em cultivares com 

menor comprimento de fibra. No entanto, segundo os autores, o índice micronaire 

também pode ser reduzido devido ao estresse por deficit hídrico, quando 

comprometer drasticamente a produção e a translocação de fotoassimilados, 

encurtando o ciclo da cultura, ou restringir-se à fase de maturação da fibra, 

prejudicando a deposição de anéis concêntricos de celulose responsáveis pelo seu 

espessamento (HAKE, 1990). 

 Segundo Oosterhuis, Stewart e Guthrie (1994), a resistência de fibra está 

relacionada ao comprimento médio das moléculas de celulose depositadas. Assim, 

se a planta atravessa um período de estresse hídrico por deficit durante a fase de 

maturação de frutos, a maturidade da fibra é comprometida, podendo levar a uma 

redução em sua resistência. Há inúmeros experimentos relatando os efeitos do 

deficit hídrico sobre o algodoeiro, facilitando a previsão de respostas quando 

submetido a esta condição. No entanto, é possível que, dependendo do experimento 

e do ambiente, as respostas em componentes de produção, produtividade e 

qualidade de fibra não sejam sempre consistentes, o que reitera a complexidade das 

relações solo-água-planta da cultura. 

 McMichael, Jordan e Powell (1973) avaliaram os efeitos do potencial hídrico 

foliar em decorrência do estresse hídrico entre -1 e -2,6 MPa sobre a abscisão de 

folhas e frutos, tendo verificado aumento da abscisão de ambos com redução do 

potencial. Os autores constataram que folhas mais velhas caíram após um deficit 

leve, e que as mais novas não caíram nem com um deficit forte. Frutos 

remanescentes na planta por cerca de 14 dias ficaram retidos mesmo com deficit 

severo. Determinou-se o potencial de -0,8 MPa como valor crítico abaixo do qual o 
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estresse hídrico induz à abscisão, e observou-se relação linear entre a abscisão de 

frutos e folhas e o potencial hídrico foliar. Para cada -0,1 MPa reduzido pelo estresse 

hídrico, houve um aumento percentual de 4,1 vezes na quantidade de frutos que 

sofreram abscisão de frutos e 3,5 vezes de folhas que sofreram abscisão. A maioria 

de frutos e folhas sofreram abscisão nos 3 primeiros dias de reposição de água após 

o estresse. Segundo os autores, produção de etileno acima do normal por folhas 

intactas está associada ao estresse hídrico e, com isso, quanto mais forte o deficit, 

maior a abscisão após a reposição de água. 

 Ackerson et al. (1977) observaram, em experimento de campo, que entre a 

faixa de -1,7 e -2,7 MPa, a fotossíntese e a nitrato redutase foliar foram diminuídas 

com a redução do potencial de água foliar. Embora não tenha sido possível 

estabelecer uma relação satisfatória com folhas reprodutivas (ligadas a flores), os 

autores sugeriram que a redução da atividade enzimática pode ser um resultado de 

efeitos de estresse de longo prazo. 

 Guinn e Mauney (1984a), em experimento conduzido em Phoenix-Arizona, 

observaram que o deficit provocado pelo atraso de irrigação durante o início do 

florescimento reduziu o número de flores que floresceram. Segundo os autores, a 

planta de algodão, quando submetida a um longo período de deficit hídrico por 

estiagem ou falta de irrigação, pode ter seu potencial foliar reduzido a -2,4 MPa, 

levando a uma redução de número de flores por área. A taxa de florescimento, 

segundo os autores, não se recupera em menos de 3 semanas após o alívio do 

estresse. 

 Guinn e Mauney (1984b) avaliaram a relação entre potencial de água foliar e 

a retenção de frutos aplicando dois níveis de irrigação, controle e com deficit hídrico, 

aplicada predominantemente na fase de florescimento e enchimento de frutos. Os 

autores verificaram que o tratamento com deficit reduziu acentuadamente o potencial 

hídrico da folha. A retenção relativa de frutos foi alta, próxima a 100%, quando o 

potencial foliar esteve entre -1,4 e -1,9 MPa e decresceu quando diminuiu a valores 

abaixo de -1,9 MPa. Os autores determinaram um coeficiente de correlação de 0,89 

entre o percentual de retenção de maçãs e o potencial hídrico de folha. Os autores 

concluíram que o estresse hídrico diminui a produtividade em parte por causa da 

redução no florescimento, em parte pela diminuição na retenção de frutos. 

 Turner et al. (1986) observaram que o aumento da intensidade de estresse 

hídrico resultou em menor potencial osmótico, menor potencial de água na folha, 
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menor condutância foliar, menor área foliar e menor taxa de fotossíntese. O máximo 

turgor foi mantido até que o potencial foliar decrescesse abaixo do potencial de -0,4 

a -0,9 MPa. O potencial osmótico foliar, o índice de área foliar, o número de posições 

frutíferas e de frutos reduziram com o aumento do deficit hídrico, levando à redução 

da produtividade. Segundo os autores, a expansão foliar apresenta uma resposta 

mais severa em crescimento relativo do que a fotossíntese, tanto ao potencial foliar 

como ao deficit de água no solo, sendo estes dois parâmetros bons indicadores de 

resposta da planta. Neste trabalho, o desenvolvimento reprodutivo foi 

consideravelmente menos sensível aos déficits hídricos do que a expansão foliar ou 

a fotossíntese. Os autores concluíram que a capacidade de translocação no algodão 

foi reduzida pelo estresse hídrico através de seu efeito sobre a fotossíntese, 

resultando na escassez de carboidratos para o crescimento de frutos. 

 Peng, Krieg e Hicks (1989) conduziram um experimento de campo em dois 

anos, no Texas, Estados Unidos da América, avaliando os efeitos de aplicação de 

200 mm de água por irrigação e do acúmulo de graus-dias alterando a época de 

semeadura. Na condição irrigada, a produtividade foi limitada pelos graus-dias, ao 

passo que sem irrigação, dependendo-se somente de chuvas, o deficit hídrico limitou 

o aumento da produtividade conforme o aumento de graus-dias. No ano mais 

chuvoso, a irrigação não foi uma limitação para a produção de fibra e a 

produtividade foi correlacionada linearmente com o total de graus-dias. No ano de 

menor acúmulo de chuvas, porém, a disponibilidade de água foi a maior limitação 

para produtividade e não houve relação positiva com o total de graus-dias. Os 

autores estimaram que graus-dias e água explicaram 93% da variabilidade na 

produtividade de fibra, cujo máximo desempenho foi atingido com a combinação de 

graus-dias totais de 1450oC.dia e fornecimento de água irrigada de 550 mm. 

 Kock, Bruyn e Human (1990), ao correlacionarem o potencial hídrico de folha 

diariamente com componentes de produção a partir do início do desenvolvimento 

reprodutivo, obtiveram que os maiores coeficientes de correlação foram 

encontrados, em ordem decrescente, nas fases de enchimento de maçãs e no início 

da abertura de flores, envolvendo também um curto período após o pico de 

florescimento. Os autores observaram que o estresse hídrico reduziu a produtividade 

quando ocorreu durante a abertura das primeiras flores, devido à maior proporção de 

botões abortados. Durante o pico de florescimento, o estresse hídrico comprometeu 

a produtividade de sementes e fibra, devido à redução no número de frutos, mas não 
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resultou em redução na massa individual de frutos ou alteração no índice micronaire 

da fibra. Durante o enchimento de maçãs, o estresse hídrico diminuiu o 

desenvolvimento das sementes, retardando o crescimento de frutos e produzindo 

fibras de menor diâmetro, embora nesta fase não tenha causado aborto de frutos. 

Os autores constataram que a produtividade, o rendimento de fibra, a massa de 

frutos e o índice micronaire foram mais influenciados pelo estresse hídrico durante o 

enchimento de frutos, ao passo que o número de frutos maduros foi mais sensível ao 

estresse no florescimento. Além disso, os autores concluíram ser preferível evitar o 

estresse hídrico durante o desenvolvimento de frutos, seguido à fase de abertura 

das primeiras flores e, em seguida, ao período de pico de florescimento. 

 Ball, Oosterhuis e Mauromoustakos (1994) avaliaram alterações na expansão 

foliar e na elongação radicular em algodoeiro submetido a sete dias de estresse 

hídrico no início do florescimento. Os autores encontraram redução na expansão 

foliar e no crescimento radicular após 2 e 6 dias da reposição, respectivamente, 

indicando que a folha foi mais sensível ao estresse. As respostas da elongação 

radicular, embora menos nítidas, foram bem perceptíveis e sua recuperação ao 

estresse foi mais demorada. Foi constada uma redução de 37% no crescimento 

radicular e aumento na relação raiz/parte aérea, cujo valor se igualou ao controle 

novamente após 6 dias de reposição de água. Em condições de estresse hídrico, o 

percentual de raízes em crescimento sadio caiu de 80-90% para 50%. 

 Gerik et al. (1996), ao avaliarem dois cultivares de algodão após cessarem o 

fornecimento de água e adicionarem diferentes níveis de reposição no início do 

florescimento, observaram que o estresse hídrico acelerou o declínio do índice de 

área foliar, reduzindo-se em até 5 unidades, em comparação à redução de 1-2 

unidades quando não houve emprego do deficit. O estresse hídrico reduziu o 

acúmulo de massa de matéria seca e a produtividade em caroço nos dois cultivares, 

embora os índices de colheita tenham sido pouco afetados. Houve redução no 

número de frutos por área com aumento de deficit, principalmente no cultivar mais 

sensível. 

 Wanjura et al. (2002), utilizando dados de 12 anos de experimentos de campo 

no Texas, avaliaram os efeitos de diferentes sequências de irrigação sobre o 

algodão, instituídas quando se atingiam 28oC no dossel das plantas. As irrigações 

normalmente foram iniciadas no primeiro botão floral e continuaram durante as fases 

de florescimento e enchimento de frutos. A melhor aproximação para a relação entre 
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irrigação e produtividade de fibra foi provida por um polinômio de segundo grau, em 

que a máxima produtividade foi estimada com a irrigação de 580 mm e total de água 

(chuva + irrigação) de 740 mm. A média de aumento em produtividade de fibra foi  

1,14 kg.ha-1.mm-1 de irrigação entre os limites de 50 e 540 mm de água acrescida 

por irrigação, em que produtividades de fibra variaram de 855 a 1608 kg.ha-1. Entre 

os diferentes anos, os tratamentos que exibiram máxima produtividade (1355-1630 

kg.ha-1) não responderam ao aumento da quantidade irrigada, mas responderam 

linearmente aos graus-dias acumulados. 

 Pettigrew (2004a) avaliou oito genótipos de algodão em condições irrigadas e 

não irrigadas por quatro anos em Stoneville, Mississipi. As parcelas sem deficit 

hídrico receberam quatro irrigações em sulco totalizando 101,6 mm ou 76,2 mm 

(último ano). O autor observou que plantas irrigadas produziram mais flores brancas 

por unidade de área e mantiveram seu crescimento vegetativo por mais tempo, 

atrasando o corte fisiológico em aproximadamente 6 dias e reduzindo em 31% a 

produtividade de fibra na primeira das duas colheitas manuais. No entanto, 

constatou que a irrigação aumentou em 35% a produtividade final de fibra e em 30% 

o número de frutos nos anos de menores precipitações acumuladas. As plantas 

irrigadas em geral também produziram 9% a mais de nós na haste principal, foram 

20% mais altas, emitiram mais posições em ramos simpodiais e produziram 50% a 

mais de frutos originários de ramos monopodiais. O estresse hídrico em plantas não 

irrigadas, no entanto, diminuiu em 43% o número de frutos acima do décimo primeiro 

nó. O autor não encontrou influência sobre a maioria dos atributos de fibra, exceto o 

aumento de aproximadamente de 2% no comprimento com emprego de irrigação em 

3 dos 4 anos avaliados. Concluiu que a maior produção de frutos em nós superiores 

e posições mais distais em ramos simpodiais pode ser fundamental para uma 

produtividade estável. Assim, o aborto de flores e frutos nestas posições, decorrente 

do estresse hídrico, pode comprometer seriamente produtividade final da cultura. 

 Pettigrew (2004b), avaliando consequências fisiológicas sobre o crescimento 

vegetativo no mesmo experimento de algodão de Pettigrew (2004a), verificou que o 

índice de área foliar foi reduzido em 35% e a massa de matéria seca de órgãos 

vegetativos de parte aérea em 32% em plantas não irrigadas, embora essas 

apresentassem folhas mais densas. Essas reduções resultaram em diminuição da 

interceptação de radiação solar pelo dossel no ponto de corte fisiológico em 8%. O 

potencial de folha e o potencial osmótico foliar foram 36% e 30%, respectivamente, 
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mais negativos nas folhas de plantas não irrigadas. Em parcelas não irrigadas o 

autor também verificou uma temperatura de dossel superior em 4,5oC no corte 

fisiológico e maior amplitude térmica entre a temperatura do ar ambiente e do dossel 

em comparação às irrigadas. No entanto as folhas sem irrigação apresentaram 

conteúdo de clorofila 19% maiores e os seus valores de troca de CO2 foram 6% 

superiores às irrigadas nas primeiras horas da manhã, sugerindo maior 

concentração de aparato fotossintético por unidade de área foliar, e indicando a 

capacidade do solo em armazenar água para recarregar a planta à noite em 

estresse hídrico não severo. No entanto, o menor potencial hídrico foliar superou 

este efeito compensatório nas horas seguintes do dia. O autor associou as reduções 

de estatura, índice de área foliar, e expansão da área foliar à menor interceptação 

de fluxo fotossintético de fótons pelo dossel durante o final de florescimento. 

 Onder et al. (2009), em experimento conduzido por dois anos na Turquia, 

avaliaram a influência de níveis de irrigação sobre o desenvolvimento e a 

produtividade de algodão. As quantidades de água aplicadas corresponderam a 25, 

50 e 75% do nível de 100%, considerado sem estresse, que foi estimado a partir do 

método de tanque classe A, com intervalo entre irrigações variando entre 7 e 16 

dias, envolvendo a fase reprodutiva. Os autores verificaram que as produtividades 

foram associadas fortemente à irrigação, com máxima produtividade a 100% de 

lâmina, e reduzidas em 13%, 27% e 53% no primeiro ano e em 10%, 12% e 40% no 

segundo ano para os tratamentos de 75%, 50% e 25%, respectivamente, ao passo 

que a evapotranspiração diminuiu em 103 mm (16%) e 169 mm (29%) no tratamento 

de 25%, no primeiro e segundo anos, respectivamente. Observaram que a 

produtividade de algodão foi correlacionada linearmente com a evapotranspiração e 

que aumentou de forma quadrática com o aumento da quantidade de água aplicada 

através da irrigação. Estimaram que o máximo de eficiência de uso da água da 

irrigação ocorreu com uma lâmina de 49% do completo, tendo apresentado queda 

muito acentuada quando a lâmina irrigada foi de 25%. Também identificaram que o 

aumento do estresse hídrico diminuiu a massa de sementes por fruto, o índice de 

área foliar, o número de ramos simpodiais por planta e o número de maçãs por 

planta. 

 Hussein, Janat e Yakoub (2011) conduziram um estudo por dois anos em 

campo em Damasco, Síria, local com precipitação anual média de 120 mm, para 

avaliar a resposta do algodão ao deficit hídrico através de irrigação por gotejamento. 
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Com auxílio de sonda de nêutrons, foram testados os níveis de reposição de 100%, 

(irrigação completa, sem deficit hídrico no solo) e 80, 65 e 50% da irrigação 

completa. As quantidades de água irrigada e de evapotranspiração variaram entre 

400 e 800 mm nos dois anos. Obtiveram que a média de produtividade da irrigação 

completa foi 8%, 28% e 43% superior aos níveis de 80%, 65% e 50%, 

respectivamente. Descreveram que a produtividade e a altura de plantas 

aumentaram quadrática e linearmente em função da irrigação, respectivamente e 

observaram uma antecipação da maturidade da cultura com a redução da irrigação. 

O aumento da quantidade de água irrigada tendeu a aumentar a produção de frutos 

por planta e a massa de frutos. Verificaram redução no percentual de frutos totais 

em 6%, 19% e 40%, com 80, 65 e 50% de irrigação, respectivamente, em 

comparação à aplicação de 100%. Maior comprimento de fibra foi obtido por pela 

irrigação completa em ambos os anos, e o índice micronaire foi aumentado em 

plantas sob estresse hídrico nos dois anos, o que foi atribuído à maior proporção de 

frutos de primeira posição em ramos simpodiais. Notaram que a produtividade 

manteve-se alta quando a quantidade irrigada completa foi reduzida em 20%, 

observando um aumento na eficiência de uso da água e na eficiência de uso da 

água de irrigação de 8-10% e 10-14%, respectivamente. Os autores incluíram a 

eficiência de uso de irrigação como um bom parâmetro para a compreensão e o 

manejo do algodoeiro em ambientes sujeitos ao deficit hídrico. 

 Liang et al. (2012), ao realizarem um estudo de modelagem a partir de dados 

de produtividade e de condições climáticas das principais regiões produtoras de 

algodão dos Estados Unidos, constataram que o clima regional explicou mais de 

50% da variância de produtividade interanual em 53% das colheitas levantadas. 

Considerando todas as regiões produtoras, os valores de produtividade anual, índice 

de área foliar máximo e altura de plantas foram maiores em locais menos sujeitos ao 

estresse hídrico. Um exemplo da importância do estresse hídrico mencionado pelos 

autores ocorre no sudoeste americano, onde as áreas produtoras recebem radiação 

solar diária abundante, excedendo 300 W.m-2, e estão sujeitas a forte estresse 

hídrico e térmico, fazendo com que altas produtividades dependam de irrigação 

rigorosa (500-900 mm.ano-1). 

 Papastylianou e Argyrokastritis (2014) conduziram um experimento realizado 

em campo em Atenas por dois anos, para estudar o efeito de um estresse hídrico 

moderado sobre o desenvolvimento do algodoeiro. Os níveis de irrigação aplicados 
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foram baseados no cálculo de evapotranspiração pelo método de tanque classe A, e 

corresponderam a 100% e 50% da evapotranspiração diária da cultura, totalizando 

370 mm e 185 mm, respectivamente. Os tratamentos de irrigação foram iniciados 

aproximadamente 70 dias após a semeadura e continuaram conforme prática 

regional até que 10% dos frutos em uma planta estivessem totalmente abertos. Entre 

os resultados, o potencial de água foliar foi reduzido significativamente em plantas 

sob estresse hídrico moderado. Considerando-se os dois cultivares avaliados, os 

autores constataram que o deficit hídrico reduziu o índice de área foliar em mais de 

23% e 38%, o acúmulo de matéria seca em 29% e 27%, a produtividade de algodão 

em 16% e 28% e também levou a 25% menos números de frutos em ambos os 

genótipos, enquanto a massa de frutos foi pouco influenciada pela irrigação. No 

entanto, não encontraram diferença significativa para qualidade de fibra, exceto 

comprimento que foi 3 e 3,7% menor em deficit hídrico, considerando os dois 

genótipos, atribuindo esta redução ao efeito negativo da falta de água sobre os 

processos mecânicos e fisiológicos da expansão celular durante a fase de 

elongação da fibra. 

 Snowden et al. (2014) avaliaram o efeito de deficit hídrico durante diferentes 

fases do desenvolvimento reprodutivo do algodoeiro, em três estudos durante 2 

anos no Texas. Foram aplicadas quantidades entre 405 e 555 mm quando a 

irrigação foi completa, suspendendo-se a irrigação em períodos determinados nos 

demais tratamentos. Os autores observaram que o número de nós totais caiu após a 

suspensão de irrigação na fase de formação de botões florais, embora neste caso as 

produtividades fossem maiores em comparação aos tratamentos submetidos ao 

estresse durante o início e o pico de abertura de flores. Verificaram que, quando a 

suspensão de irrigação foi aplicada por 3 semanas a partir do início de 

florescimento, resultou em forte aborto de botões ainda em formação e fraca 

retenção de frutos em posições acima do nó 8, reduzindo o número de frutos no topo 

da planta, o que levou a perdas de produtividade de aproximadamente 60%. 

Comportamento similar ocorreu quando o deficit foi iniciado no pico de florescimento, 

embora não tão severamente. Fibras mais longas e maduras foram encontradas 

após irrigação completa e quando o deficit hídrico foi aplicado somente na fase de 

formação de botões, indicando que o desenvolvimento de frutos não foi sensível ao 

estresse hídrico nesta fase, ao passo que o comprimento de fibra foi mais fortemente 

reduzido quando um deficit de três semanas ou mais ocorreu a partir do pico de 
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florescimento. Os autores concluíram que um episódio de seca durante a formação 

de botões, embora prejudique a produtividade em comparação à ausência de deficit 

hídrico, pode ainda resultar em produção de algodão com qualidade de fibra 

satisfatória; que se um evento de seca ocorre durante o início de abertura de flores, 

é provável que haverá perdas substanciais na produtividade e na qualidade de fibra, 

de modo que a cultura não se recuperará; e que episódios de seca depois do pico 

de florescimento podem também comprometer a produtividade e, mais 

sensivelmente em comparação a outros períodos, a qualidade de fibra. 

 Segundo Loka e Oosterhuis (2012), a produção de fibra é baseada no número 

de óvulos contidos em uma maçã, sendo a quantidade determinada 15-25 dias antes 

da antese. Devido a isso, o pré-florescimento é um período crítico para determinação 

da produtividade. Botões jovens, no entanto, parecem ser mais propícios à abscisão 

quando a planta é submetida ao estresse hídrico, com seu período mais sensível 

sendo os primeiros dias após serem visíveis a olho nu. 

 Wrona et al. (1999) argumentam que se o estresse ocorre antes do 

florescimento, a perda de produtividade ocorre a partir da redução no número de 

sítios de frutificação produzidos. No entanto, se o estresse hídrico ocorre durante o 

período de desenvolvimento de frutos, nas primeiras quatro semanas de 

florescimento, a produtividade cai porque frutos jovens são abortados. 

 O excesso de água no solo pode desencadear mecanismos prejudiciais ao 

desenvolvimento e o manejo da cultura como dessecação anaeróbica de folhas, 

crescimento inicial atrofiado, limitação no crescimento de raízes e crescimento 

vegetativo excessivo (HAKE et al., 1992). 

 O esgotamento de oxigênio no solo é o efeito imediato do excesso de água e 

ocorre quando os poros são completamente ocupados pela água. Especialmente em 

solos argilosos, resulta em aborto de frutos devido à aeração inadequada das raízes 

(HAKE et al., 1992). 

 A anoxia pode aumentar a produção de etileno pela promoção da síntese de 

1-aminociclopropano-1-ácido carboxílico (ACC). ACC é produzido em raízes 

deficientes em O2 e translocado a folhas e frutos onde é convertido a etileno, 

desencadeando o mecanismo de abscisão (HAKE; GUINN; OOSTERHUIS, 1989; 

YEATES, 2014). 
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 Segundo Hake, Guinn e Oosterhuis (1989), chuvas ou irrigação por aspersão 

muito intensas em flores abertas também podem prejudicar a fertilização por 

provocar a ruptura dos grãos de pólen antes que germinem e cresçam no estigma. 

 De acordo com Hake (1990), o excesso de vapor de água durante a 

frutificação pode diminuir a produtividade através do favorecimento do ambiente à 

podridão de frutos. Adicionalmente, frutos abertos após excesso de chuvas 

deterioram a fibra, que se torna cinza, e mais suscetível à ruptura durante o 

processamento. Quando a fibra é exposta à umidade, fungos começam a se 

alimentar de sua superfície, tornando-os acinzentados. 

 Bange, Milroy e Thongbai (2004) avaliaram o efeito do excesso de água no 

solo por inundação durante a fase reprodutiva sobre o desenvolvimento do 

algodoeiro em experimentos de campo por 3 anos, em Narrabri, Austrália. 

Observaram diminuição da produtividade de fibra com o excesso de água, mas este 

efeito somente ocorreu quando incluiu aplicação durante o crescimento dos botões 

florais. Encontraram que o número final de frutos foi o único componente de 

produção afetado pela inundação, que também reduziu o desenvolvimento de área 

foliar e a fitomassa total. O índice de área foliar sofreu redução pelo excesso de 

água no solo a partir do desenvolvimento reprodutivo, de modo que, em dois anos 

dos experimentos, o pico do índice de área foliar foi próximo a 2 em parcelas 

inundadas, em comparação a 3,6 no controle. Também constataram diminuição de 

5% da radiação fotossinteticamente ativa interceptada e de 25-35% na eficiência de 

uso da radiação após aplicação de excesso de água. Durante a fase de pico de 

botões florais, contabilizaram nas parcelas inundadas 155 contra 245 botões florais 

por m2 no controle, embora efeito só ocorresse somente quando as inundações 

foram iniciadas durante o aparecimento dos primeiros botões. Os autores não 

encontraram influências sobre a qualidade de fibra e concluíram que o excesso de 

água no solo, quando no início do período reprodutivo, reduz a produtividade via 

redução de número de frutos, o que estaria associado com a redução na massa de 

matéria seca total, sendo um processo mais influenciado pela menor eficiência de 

uso de radiação do que pelas alterações sobre a interceptação de luz. 

 Quando há chuvas excessivas, associadas à alta umidade relativa do ar e 

altas temperaturas, favorece-se o ambiente para doenças como bacteriose, 

ramulose, mancha de alternaria e ramulária. Além disso, chuvas em excesso podem 

atrasar a maturidade da cultura e prolongar o final do ciclo, prejudicando a colheita. 
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Segundo Hake et al. (1991), mesmo que o algodão seja cultivado como cultura 

anual, possui um comportamento de planta perene, realizando o armazenamento de 

reservas para reinício do crescimento. Assim, um ambiente não muito úmido após a 

maturação de frutos, complementado com uso de desfolhantes e promotores de 

abertura de frutos, facilita o manejo na época de colheita. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Experimentos realizados 

 Para análise de dados deste trabalho, utilizou-se um banco de dados 

concedido pela equipe de pesquisa e melhoramento genético do algodoeiro da 

instituição Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária de Mato Grosso (Fundação 

MT). Os dados são provenientes de Experimentos de Caracterização Varietal (ECV), 

conduzidos em campo entre as safras 2003/2004 e 2010/2011, no estado de Mato 

Grosso, que tiveram por objetivo primário gerar informações para subsidiar decisões 

do programa de melhoramento genético. Experimentos de Caracterização Varietal 

representam a última fase de seleção do programa de melhoramento genético, em 

que geralmente são realizados experimentos em duas safras, antes do lançamento 

de cultivares comerciais selecionadas. 

 A variação de temperatura e chuva ocorrida em 109 diferentes ambientes 

(Tabela 3), formados pela combinação das causas de variação “locais-anos-épocas 

de semeadura” em que os experimentos de campo foram conduzidos, gera uma 

oportunidade de estudar sua relação sobre atributos de produtividade e qualidade de 

fibra do algodoeiro no estado de Mato Grosso. Desta forma, informações 

meteorológicas diárias de temperatura (mínima, máxima e média) e pluviosidade, de 

cada local, foram utilizadas para estudar a interação destes fatores. As informações 

de temperatura e chuva são provenientes de estações meteorológicas do INMET 

(Instituto Nacional de Meteorologia) alocadas em cada região dos experimentos de 

campo. 

3.1.1 Delineamento experimental e tratos culturais 

 O agrupamento de resultados dos experimentos de campo realizados compõe 

as seguintes causas de variação: (i) local; (ii) genótipo; (iii) época de semeadura; e 

(iv) ano agrícola. 

 O delineamento experimental adotado foi o de Blocos Aumentados de 

Federer (FEDERER, 1956). Cada parcela era composta por oito fileiras de plantas, 

de cinquenta metros de comprimento, com espaçamento de noventa centímetros 

entre fileiras, e estande de 8 a 10 plantas por metro linear. 

 Os tratos culturais de todos os experimentos foram realizados com padrão de 

tecnologia para obtenção de altas produtividades. Ou seja, o controle de plantas 
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daninhas, doenças, pragas, a aplicação de reguladores de crescimento e adubação 

foram manejados de maneira personalizada em cada experimento, com objetivo de 

minimizar qualquer dano econômico e promover um ambiente de produção de alto 

potencial de produção. 

3.1.2 Locais 

 Todos os experimentos foram desenvolvidos no estado de Mato Grosso, em 

seis locais, descritos na sequência, que representam regiões de significativa 

importância econômica para a cultura do algodão. 

 O município de Sapezal está situado na latitude de 13º32’48” S, longitude de 

58º48’55” W e altitude de 561 m, situada na Chapada do Parecis, mesorregião do 

norte Mato-grossense, microrregião do Parecis. Possui clima Aw segundo 

classificação de Köppen, com temperatura do mês mais frio, superior a 18oC, com 

duas estações bem definidas: chuvosa e seca. O período das chuvas compreende 

os meses de setembro a abril. As precipitações anuais acumulam em torno de 2100 

mm. O relevo das áreas agrícolas é geralmente plano, podendo chegar a 3% de 

declividade em algumas áreas. 

 O município de Campo Novo do Parecis está localizado na latitude de 

13º38’51’’ S, longitude de 57º53’11’’ W e altitude de 570 m, na mesorregião do norte 

Mato-grossense, microrregião do Parecis. Situado na chapada do Parecis, possui 

geralmente relevo plano, podendo chegar a suave ondulado. O clima é classificado 

como Aw segundo classificação de Köppen, com mês mais frio com temperatura 

média superior a 18oC e estação chuvosa entre setembro e abril. 

 O município de Sorriso está situado na latitude de 12º32'43" S, longitude de 

55º42'41" W e altitude de 365 m, na mesorregião do norte Mato-grossense e 

microrregião de Alto Teles Pires. Possui clima Aw segundo classificação de Köppen, 

com temperaturas médias superiores a 18°C em todos os meses. A estação seca 

ocorre no outono/inverno e a estação chuvosa, na primavera/verão. Situa-se mais ao 

norte e em menor altitude em comparação aos municípios situados na microrregião 

do Parecis. As regiões agricultáveis possuem relevo plano e suave ondulado. 

 O município de Campo Verde está localizado na latitude de 15º32'48" S, 

longitude de 55º10'8" W, e altitude de 735 m. Localiza-se na mesorregião do sudeste 

Mato-grossense, na microrregião de Primavera do Leste, sobre o planalto dos 

Guimarães. Embora situado em uma região de maior latitude e maior altitude, o 
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clima é classificado também como Aw de acordo com Köppen. Nas principais 

regiões agrícolas, o relevo varia de plano a suave-ondulado. 

 A região Serra da Petrovina está localizada na latitude de 16°47'39" S e 

longitude de 54°10'3" W. A altitude nessa região normalmente está próxima a 750 m, 

podendo chegar a 820 m nas áreas mais altas. Integra a mesorregião do sudeste 

Mato-grossense, na microrregião de Rondonópolis. Situada entre os municípios de 

Pedra Preta e Alto Garças. Diferente das demais regiões, o clima, segundo Köppen 

é classificado como Cwa (temperatura média do mês mais frio abaixo de 18ºC no 

inverno) com período seco no outono/inverno, entre abril e setembro (SOUZA et al., 

2013). Devido ao clima mais ameno, é um local de produção de sementes. O relevo 

nas áreas de produção geralmente é plano ou suave ondulado. 

 O município de Itiquira está Localizado no extremo sul do estado, com 

latitude de 17º12'32" S, longitude de 54º9'1" W e altitude de 510 m, na mesorregião 

do sudeste do Estado de Mato Grosso, microrregião de Rondonópolis. O clima, 

segundo Köppen, é classificado como Aw, com período seco entre os meses de abril 

e setembro. O relevo plano ou suave ondulado predomina nas regiões produtoras. 

3.1.3 Época de semeadura 

 Os experimentos foram semeados em quatro épocas. Em todos os locais e 

anos, as datas de semeadura para cada época não foram idênticas para o dia do 

mês. Para representar cada época de semeadura foi estabelecido um período para 

caracterizar um padrão (Tabela 2). 

 
Tabela 2 - Período das épocas de semeadura dos experimentos 

Época de semeadura Período de semeadura 
Época 1 05 a 21 de dezembro 
Época 2 22 de dezembro a 10 de janeiro 
Época 3 11 a 25 de janeiro 
Época 4 25 de janeiro a 20 de fevereiro 

3.1.4 Variáveis analisadas 

 As avaliações analisadas dos experimentos foram produtividade de algodão 

em caroço, rendimento de fibra, e qualidade intrínseca de fibra (índice micronaire, 

índice de maturidade, comprimento e índice de resistência). A produtividade de 

algodão em caroço foi obtida através de colheita manual de capulhos em duas 

fileiras centrais de cinco metros de cada repetição. 
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 As amostras para qualidade intrínseca de fibra foram compostas pela coleta 

de vinte capulhos, em primeira posição, do terço médio de cada planta. As amostras 

foram então beneficiadas em descaroçador de rolo para determinar o rendimento de 

fibra, determinado pela diferença da massa das sementes e fibra, e expresso em 

porcentagem. As amostras beneficiadas foram analisadas em um equipamento de 

análise de fibras HVI (High Volume Instrument) para determinar a qualidade 

intrínseca da fibra (comprimento, resistência, índice micronaire e maturidade). 

3.2 Organização e análise de dados 

3.2.1 Seleção de cultivares 

Com o objetivo de analisar resultados do maior número de ambientes (Tabela 

3) possível, foram selecionados resultados dos quatro cultivares mais frequentes nos 

experimentos de campo: FiberMax 966, FMT 701, FiberMax 993 e DeltaOpal, 

presentes em 75 (69%), 68 (62%), 63 (58%) e 60 (55%) ambientes, 

respectivamente. A combinação das causas de variação (local, safra, ano e 

genótipo) formadoras dos ambientes utilizados para as análises de correlação estão 

representadas na Tabela 4. 

Lomas, Mandel e Zemel (1977) utilizaram uma abordagem semelhante e, 

obtiveram relevantes resultados sobre o tema relação entre temperatura e 

produtividade de algodão em caroço em Israel. Eles utilizaram resultados de 

rendimento produzidos por 464 campos comerciais de produção de algodão, 

semeados em três épocas, ao longo de onze anos de cultivo. Os resultados de 

rendimento foram correlacionados com informações de temperaturas mínima, média 

e máxima semanais. Das 464 observações do conjunto completo, foram utilizadas 

para análise um total de 300 resultados, pois foram selecionados dados de campos 

com alto padrão de tecnologias adotadas. 
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Tabela 3 - Número de ambientes gerados pela combinação das causas de variação dos experimentos 
de campo: local, época de semeadura (ES), safra (A, B, C, D, E, F, G e H), total por época 
(TE) e total por local (TL) 

Local1 ES2 Safra3 TE TL A B C D E F G H 

CNP 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

26 
2 1 1 1 1 1 - 1 1 7 
3 1 1 - 1 1 1 1 - 6 
4 1 1 - 1 1 1 - - 5 

CV 

1 1 1 1 - - - - - 3 

19 
2 1 1 1 - - 1 1 1 6 
3 1 1 1 - - 1 1 - 5 
4 1 1 1 - - 1 1 - 5 

ITI 
1 1 1 1 - 1 - 1 - 5 

10 
2 1 1 1 - 1 - 1 - 5 

PET 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

15 2 1 1 - 1 1 1 1 - 6 
3 - - - - - - 1 - 1 

SAP 

1 1 1 1 - - 1 1 1 6 

18 
2 1 1 1 - - 1 1 - 5 
3 1 1 1 - - 1 1 - 5 
4 1 1 - - - - - - 2 

SOR 

1 1 1 1 1 1 - 1 - 6 

21 
2 1 1 1 1 1 - 1 - 6 
3 - 1 1 1 1 1 1 - 6 
4 - 1 - 1 1 - - - 3 

Total por safra 18 20 15 10 12 12 17 5   
Total de 

Ambientes 109 
1 (CNP) Campo Novo do Parecis, (CV) Campo Verde, (ITI) Itiquira, (PET) Serra da Petrovina, (SAP) Sapezal, e (SOR) Sorriso. 
2 (1) 05 a 21 de dezembro, (2) 22 de dezembro a 10 de janeiro, (3) 11 a 25 de janeiro e (4) 25 de janeiro a 20 de fevereiro. 
3 (A) 2003/04, (B) 2004/05, (C) 2005/06, (D) 2006/07, (E) 2007/08, (F) 2008/09, (G) 2009/10, e (H) 2010/11. 

 
Tabela 4 - Combinação das causas de variação (local, safra, ano e genótipo) formadoras dos 

ambientes (AM) utilizados para correlação com dados de chuva. 

Safra 
Local1  Cultivar3  

CNP CV ITI PET SAP SOR  A B C D AM 
Época de semeadura2  Presença (x)  

2003/04 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2 1-2 1-2-3-4 1-2  X - X X 18 
2004/05 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2 1-2 1-2-3-4 1-2-3-4  X - X X 20 
2005/06 1-2 1-2-3-4 1-2 1 1-2-3 1-2-3  X X X X 15 
2006/07 1-2-3-4 - - 1-2 - 1-2-3-4  X X X X 10 
2007/08 1-2-3-4 - 1-2 1-2 - 1-2-3-4  X X - - 12 
2008/09 1-3-4 2-3-4 - 1-2 1-2-3 3  - X - X 12 
2009/10 1-2-3 2-3-4 1-2 1-2-3 1-2-3 -  - X - - 14 
2010/11 1-2 2 - 1 1 -  - - X - 5 

AM 26 19 10 15 18 18  75 63 68 60  1 (CNP) Campo Novo do Parecis, (CV) Campo Verde, (ITI) Itiquira, (PET) Serra da Petrovina, (SAP) Sapezal, e (SOR) Sorriso. 
2 (1) 05 a 21 de dezembro, (2) 22 de dezembro a 10 de janeiro, (3) 11 a 25 de janeiro e (4) 25 de janeiro a 20 de fevereiro. 
3 (A) FiberMax 966, (B) FiberMax 993, (C) FMT 701, (D) DeltaOpal. 
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 O cultivar FiberMax 993 apresenta ciclo tardio, resistente a doença azul, 

tolerância a nematoides e ramulária, alto potencial produtivo, crescimento vigoroso, 

bom rendimento e qualidade de fibra.  Já o cultivar FiberMax 996, tem ciclo 

considerado precoce, com recomendação de semeadura para fechamento de 

plantio. Também é representado pelas seguintes características: boa sanidade 

(resistente à bacteriose e tolerância a ramulária), susceptibilidade à doença azul e 

nematóides, ótima qualidade e rendimento de fibra (39 a 41%), alto potencial 

produtivo e porte baixo (BAYER, 2015). 

 DeltaOpal é um cultivar bem adaptado às condições de cerrado. Apresenta 

frutos e folhas pequenas, capulhos com massa média entre 4,5 a 5,8g, ciclo médio e 

elevado rendimento de fibra (superior a 40%). É susceptível a ramulária, resistente a 

viroses e medianamente resistente a ramulose (BELTRÃO, 2003). 

 FMT 701 lançado em 2005 pela Fundação MT, é cultivar que por alguns anos 

foi mais plantado no estado de Mato Grosso. É uma planta de porte alto e 

crescimento vigoroso, que possui bom potencial e estabilidade produtiva. Por ser um 

material de ciclo tardio, é muito cultivado nas primeiras épocas de semeadura. E 

apresenta altos valores de rendimento percentual (39 a 42%) de fibra e índice 

micronaire (FUNDAÇÃO MT, 2015). 

3.2.2 Fases fenológicas avaliadas 

 Para análise de dados, foram selecionadas três fases (Tabela 5) de 

desenvolvimento do algodoeiro: (i) emergência à primeira flor (E-F1): de 82 a 711 

graus-dia acumulados desde a semeadura; (ii) primeira flor ao primeiro capulho + 21 

dias (F1-C1+21d): de 711 a 1617 graus-dia acumulados após a semeadura; e (iii) 

emergência ao primeiro capulho + 21 dias (E-C1+21d): de 82 a 1617 graus-dia 

acumulados após a semeadura. As fases foram estimadas pelo acúmulo calculado 

de graus dia, conforme adaptado de Rosolem (2001), a partir da dos dados diários 

de temperatura (mínima e máxima), e assumindo que emergência de plântulas 

ocorrera sete dias após a data de semeadura em ambiente. Foram acrescentados 

21 dias ao período das duas últimas fases citadas porque 80 a 90% dos frutos 

viáveis originam-se de flores abertas no primeiro mês de florescimento, mais 

precisamente nas primeiras três semanas (GRIDI PAPP, 1965 apud CHIAVEGATO, 

1995). Com isso, representam o período de fixação, formação e maturação da fibra, 

da porção de estruturas reprodutivas que mais compõem a produção total de uma 
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planta de algodoeiro cultivada. 

Tabela 5 – Unidades de calor (UC, °C.dia) e duração (D, dias) das fases de desenvolvimento (FD) 
selecionadas para análise 

FD UC (1)(2) D 
Emergência à primeira flor (E-F1) 82 – 711 (629) 54 
Primeira flor ao primeiro capulho + 21 dias(3) (F1-C1+21d) 711 – 1617 (906) 76 
Emergência ao primeiro capulho + 21 dias (E-C1+21d) 82 - 1617 (1535) 130 
(1) Temperatura base = 15ºC. (2) A partir da data de semeadura. (3) 11,8 unidades de calor.dia-1. (Adaptado de Rosolem, 2001) 

3.2.3 Dados meteorológicos 

 Para cada uma das três fases de desenvolvimento, nos respectivos 

ambientes de cada cultivar, foram calculados valores médios de: (i) amplitude 

térmica (AT, ºC); (ii) temperatura mínima (Tmín, °C); (iii) frequência relativa de dias 

com temperatura mínima inferior a 20ºC (F20, %); (iv) temperatura máxima (Tmáx, 

°C); (v) frequência relativa de dias com temperatura máxima superior a 35ºC (F35, 

%); (vi) chuva acumulada (Ca, mm); (vii) chuva média (Cm, mm); e (viii) frequência 

relativa de dias com chuva superior a 1 mm (FRc, %). 

 Em Itiquira, os elementos do clima temperatura e chuva foram obtidos por 

interpolação utilizando o procedimento proposto por Barnes (1964). 

3.2.4 Análise estatística 

 As análises estatísticas realizadas foram Correlação de Pearson e Regressão 

Linear Simples, sendo apresentadas apenas equações com parâmetros estimados 

significativos estatisticamente pelo teste t de Student. As análises foram realizadas 

com uso do pacote estatístico JMP do programa SAS, versão 11 SW (SAS Institute 

Inc., Cary, NC, USA) (SAS, 2012). 
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4 RESULTADOS 

 A apresentação dos resultados está ordenada pelos resultados de 

temperatura e chuva, com seus respectivos indicadores: (i) amplitude térmica; (ii) 

temperatura mínima; (iii) frequência relativa de dias com temperatura mínima inferior 

a 20ºC; (iv) temperatura máxima; (v) frequência relativa de dias com temperatura 

máxima superior a 35ºC; (vi) chuva acumulada; (vii) chuva média; e (viii) frequência 

relativa de dias com ocorrência de chuva. 

 Para cada indicador meteorológico, os resultados estão apresentados para 

três fases de desenvolvimento do algodoeiro, E-F1 (emergência à primeira flor), F1-

C1+21d (primeira flor ao primeiro capulho, mais 21 dias), e E-C1+21d (emergência ao 

primeiro capulho, mais 21 dias). 

 Ao total, são apresentados resultados de 720 correlações, entre as variáveis 

independentes (dados climatológicos) e dependentes (dados de produtividade e 

qualidade de fibra). Para cada correlação em que a média dos cultivares for 

estatisticamente significativa, foram testadas equações de regressão, que, quando 

forem significativas, estão apresentadas na forma gráfica com sua respectiva 

equação (Tabela 1). 

 Todas as correlações (720) estão segmentadas em oito tabelas (Tabela 6 a 

Tabela 13), uma para cada variável independente. Já as equações significativas (59) 

são apresentadas em vinte Figuras (Figura 1 a Figura 20). 

4.1 Efeito da temperatura na cultura do algodão 

4.1.1 Amplitude térmica 

 Durante as três fases de desenvolvimento do algodoeiro analisadas, 

houveram diferenças entre as faixas de amplitude térmica, 7 a 13ºC entre E-F1 

(Figura 1), 10 a 16ºC entre F1-C1+21d (Figura 2), e 8 a 14ºC entre E-C1+21d (Figura 3). 

No entanto, a diferença entre amplitude mínima e máxima, se manteve em 6ºC para 

as três fases estudadas. 

 Na fase E-F1, a produtividade de algodão em caroço obteve forte correlação 

linear negativa com o aumento da amplitude térmica (Tabela 6), para a média dos 

cultivares e para DeltaOpal, FiberMax 993 e FMT 701. A equação linear negativa 

(Figura 1), representa que o aumento da amplitude térmica reduziu a produtividade 

de algodão em caroço. A equação indica que a produtividade foi afetada 
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negativamente em 285 kg.ha-1.ºC-1, ou seja, uma redução média de produtividade 

estimada de 6,4% para cada grau de amplitude elevado. 
Tabela 6 - Valores de correlação de Pearson por cultivar de algodão (DeltaOpal, FiberMax 966, 

FiberMax 993 e FMT 701), em três fases do algodoeiro (E-F1, F1-C1+21d e E-C1+21d), entre 
amplitude térmica (AT, °C) e as variáveis relacionadas à cultura do algodão: 
produtividade de algodão em caroço (P, kg.ha-1), rendimento de fibra (F, %), índice 
micronaire (MIC), comprimento de fibra (C, mm), resistência de fibra (R, gf.tex-1) e 
maturidade (MAT, %) 

Variável DeltaOpal FiberMax 966 FiberMax 993 FMT 701 Média 
Emergência à primeira flor (E-F1) 

P -0,96**L -0,64ns -0,89**L -0,91**L -0,86**L 
R  0,66ns  0,55ns  0,19ns  0,74ns  0,64ns 
MIC -0,69ns  0,11ns -0,46ns 0,52ns  0,07ns 
C -0,73ns -0,65ns -0,34ns -0,33ns -0,53ns 
R  0,99**L  0,08ns  0,20ns  0,67ns  0,36ns 
MAT -0,94**L  0,35ns -0,31ns  0,45ns  0,31ns 

Primeira flor ao primeiro capulho, mais 21 dias (F1-C1+21d) 
P -0,71*L -0,86**L -0,41ns -0,88**L -0,84**L 
R -0,43ns -0,29ns -0,90**L -0,67*L -0,72*L 
MIC -0,65ns -0,78**L -0,66ns -0,78**L -0,88**L 
C -0,60ns -0,47ns  0,20ns 0,41ns -0,55ns 
R 0,53ns 0,81**L  0,34ns 0,72*L 0,80**L 
MAT -0,49ns -0,95**LQ -0,39ns -0,54ns -0,90**L 

Emergência ao primeiro capulho, mais 21 dias (E-C1+21d) 
P -0,84**LQ -0,83**LQ -0,94**L -0,91**L -0,87**LQ 
R  0,02ns -0,05ns -0,55ns -0,56ns -0,79*L 
MIC -0,80**L -0,85**L -0,92**L -0,76*L -0,92**L 
C -0,60ns -0,61ns  0,27ns  0,49ns -0,58ns 
R  0,88**L  0,83**L  0,22ns  0,83**L  0,89**L 
MAT -0,77*LQ -0,94**L -0,50ns -0,31ns -0,94**L 
**,*: correlação siginificativa a 5 e 10% de probabilidade pelo teste t, respectivamente. ns: correlação não significativa. 
L, Q e C: resgressões linear, quadrática e cúbica, significativas a 5% de probabilidade pelo teste t. 

 Para rendimento percentual de fibra, micronaire e comprimento de fibra não 

ocorreram correlações significativas com variações de amplitude térmica. Resultados 

de correlação de resistência e maturidade de fibra só foram significativos para o 

cultivar DeltaOpal, apresentando correlações fortes para ambos, positiva e negativa, 

respectivamente. 

 Já na fase F1-C1+21d (Tabela 6), com exceção do comprimento de fibra, todos 

as demais variáveis apresentaram correlações significativas com amplitude térmica. 

 A relação entre amplitude térmica e produtividade foi significativamente 

negativa para três cultivares (DeltaOpal, FiberMax 966 e FMT 701) e para a média 

de todos os cultivares. A média dos cultivares apresentou correlação negativa, e 

equação linear (Figura 2) negativa com redução de 472 kg.ha-1.ºC-1, ou seja, uma 
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redução de produtividade média estimada de 10,4% para cada grau de amplitude 

elevado. 

y = 6216,6 - 285,08x [R² = 0,7427]
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Figura 1 - Relação entre amplitude térmica (AT, ºC), durante as fases de emergência à primeira flor 

(E-F1), e a produtividade (P, kg.ha-1) de algodão em caroço para quatro cultivares de 
algodão 

 

 O rendimento de fibra apresentou correlação, negativa, para dois cultivares, 

FiberMax 993 que apresentou correlação forte, e FMT 701 que obteve moderada 

correlação. O resultado médio, também apresentou correlação moderada, que 

resultou regressão linear negativa, significativa, com coeficiente de determinação de 

0,5223 e inclinação de -0,22 %.ºC-1 (Figura 2).  

 O índice micronaire também obteve correlação significativa negativa de -0,78 

para dois cultivares, FiberMax 966 e FMT 701. A correlação média também foi 

significativa, forte e negativa (Tabela 6). Para cada grau elevado em amplitude 

térmica houve uma redução estimada (Figura 2) de 1% (0,0467) no índice 

micronaire. 

 FiberMax 966 e FMT 701 foram os dois cultivares correlacionados de maneira 

significativa com variações de amplitude térmica (Tabela 6). No entanto, ao contrário 

das demais variáveis a correlação foi positiva e linear, com inclinação (Figura 2) de 

1,2% (0,3517) por grau de amplitude térmica. 

 O índice de maturidade de fibra apresentou correlação negativa, somente 

para FiberMax 966. A média dos cultivares também apresentou correlação 

significativa com as variações de amplitude e, sua inclinação negativa estimada 

(Figura 2) indicou a redução de 0,2% (0,1826) para cada grau de amplitude elevado. 
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Figura 2 - Relação entre amplitude térmica (AT, ºC), durante as fases de primeira flor ao primeiro 
capulho, mais 21 dias, e a produtividade (P, kg.ha-1) de algodão em caroço (a), 
rendimento percentual de fibra (F, %) (b), índice micronaire (MIC) (c), resistência (R, 
gf.tex-1) (d) e maturidade (MAT, %) de fibra (e) para quatro cultivares de algodão 

 

 Analisando as correlações da fase E-C1+21d, verifica-se que, assim como as 

duas fases já mencionadas, os resultados de comprimento de fibra não foram 

influenciados por oscilações de amplitude térmica (Tabela 6). 

 Produtividade de algodão em caroço e índice micronaire apresentaram 

correlações significativas negativas para todos os quatro cultivares avaliados (Tabela 

6). A influência da amplitude provocou resposta quadrática na produtividade de 

algodão em caroço (Figura 3), com melhores resultados para a faixa de amplitude de 

9 a 11ºC. A equação do índice micronaire foi linear, com redução média de 1,1% por 

grau amplitude elevada. 
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 Novamente, o rendimento de fibra não obteve interações com os cultivares, 

mas apresentou significância para sua média (Tabela 6), o que indica baixa 

consistência da influência da amplitude térmica nesse atributo. A equação de 

regressão apresentou inclinação (Figura 3) negativa de 0,3% (0,1285). 
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Figura 3 - Relação entre amplitude térmica (AT, ºC), durante as fases de emergência ao primeiro 
capulho, mais 21 dias, e a produtividade (P, kg.ha-1) de algodão em caroço (a), 
rendimento percentual de fibra (F, %) (b), índice micronaire (MIC) (c), resistência (R, 
gf.tex-1) (d) e maturidade (MAT, %) de fibra (e) para quatro cultivares de algodão 

 

 Para resistência de fibra houve correlação positiva forte para três cultivares, 

DeltaOpal, FiberMax 966 e FMT 701 (Tabela 6). A equação de regressão também foi 

significativa, com inclinação positiva de 1,9% (0,55) por grau de amplitude térmica. 

 



 62 

 A maturidade de fibra correlacionou-se significativamente, de maneira 

negativa para dois cultivares, DeltaOpal e FiberMax 966. A regressão média dos 

cultivares apresentou comportamento linear, com inclinação (Figura 3) negativa de 

0,2% por grau de amplitude. 

4.1.2 Temperatura mínima 

 As análises de correlação com temperatura mínima como causa de variação, 

apresentaram resultados significativos nas três fases avaliadas (Tabela 7). 
Tabela 7 - Valores de correlação de Pearson por cultivar de algodão (DeltaOpal, FiberMax 966, 

FiberMax 993 e FMT 701), em três fases do algodoeiro (E-F1, F1-C1+21d e E-C1+21d), entre 
temperatura mínima (Tmín, °C) e as variáveis relacionadas à cultura do algodão: 
produtividade de algodão em caroço (P, kg.ha-1), rendimento de fibra (F, %), índice 
micronaire (MIC), comprimento de fibra (C, mm), resistência de fibra (R, gf.tex-1) e 
maturidade (MAT, %) 

Variável DeltaOpal FiberMax 966 FiberMax 993 FMT 701 Média 
Emergência à primeira flor (E-F1) 

P  0,12ns  0,95**L  0,16ns  0,70*L  0,33ns 
R  0,84**L -0,15ns  0,15ns  0,47ns  0,62*L 
MIC  0,80ns  0,79**  0,62ns  0,56ns  0,74ns 
C -0,75**L -0,85**L -0,86**LQ -0,26ns -0,96**L 
R  0,21ns -0,70*L -0,64*LQ -0,30ns -0,26ns 
MAT  0,23ns -0,25ns  0,50ns  0,61ns  0,30ns 

Primeira flor ao primeiro capulho, mais 21 dias (F1-C1+21d) 
P  0,80**L  0,88**L  0,72**L  0,69**L  0,83**L 
R  0,42ns  0,53**L  0,65**L  0,71**L  0,59**L 
MIC  0,90**L  0,85**L  0,80**L  0,92**L  0,92**L 
C  0,29ns  0,20ns -0,46ns -0,02ns -0,11ns 
R  0,22ns  0,34ns -0,08ns  0,52*L  0,47ns 
MAT  0,55*L  0,33ns  0,79**L  0,61**L  0,49ns 

Emergência ao primeiro capulho, mais 21 dias (E-C1+21d) 
P  0,93**LQ  0,91**L  0,81**L  0,84**LQ  0,94**L 
R  0,63**LQ  0,34ns  0,49  0,78**L  0,56*L 
MIC  0,91**L  0,91**L  0,76**L  0,95**L  0,94**L 
C  0,08ns -0,27ns -0,21ns  0,04ns -0,52*L 
R  0,18ns  0,01ns -0,25ns  0,50ns  0,32ns 
MAT  0,69**L  0,35ns  0,66**L  0,77**L  0,63**LQ 
**,*: correlação siginificativa a 5 e 10% de probabilidade pelo teste t, respectivamente. ns: correlação não significativa. 
L, Q e C: resgressões linear, quadrática e cúbica, significativas a 5% de probabilidade pelo teste t. 

 Na fase E-F1, somente comprimento de fibra apresentou consistência nos 

resultados de correlação, com significância estatística para três cultivares 

(DeltaOpal, FiberMax 966 e FiberMax 993). Este resultado também foi verificado 

para a média dos cultivares, que apresentou correlação negativa forte (-0,96), 

representada por equação linear significativa (Figura 4), com inclinação negativa de 

0,32 mm por grau de temperatura mínima elevada. 
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Figura 4 - Relação entre temperatura mínima (Tmín, ºC), durante as fases de emergência à primeira 

flor, e comprimento de fibra (C, mm) para quatro cultivares de algodão 
 

 Para maturidade de fibra não ocorreu correlação com temperatura mínima em 

nenhum dos quatro cultivares estudados. Já as variáveis produtividade de algodão 

em caroço, índice micronaire e resistência de fibra apresentaram correlações 

significativas para dois cultivares, o que não foi refletido na média dos cultivares. Por 

último, o rendimento de fibra apresentou correlação positiva forte e significativa 

apenas para um cultivar, DeltaOpal, o que não foi verificado na média dos cultivares, 

com correlação moderada a 10% de probabilidade (Tabela 7). 

 Na fase F1-C1+21d a produtividade de algodão em caroço e índice micronaire 

apresentaram correlação positiva significativa para todos os cultivares avaliados 

(Tabela 7). 

 A média dos cultivares apresentou correlação forte com a variação de 

temperatura mínima. A influência da temperatura foi estimada por equação linear 

(Figura 5), para ambos parâmetros, com inclinação 233,92 kg.ha-1.°C-1 (8,5%) e 

0,0811 (2%) para produtividade de algodão em caroço e índice micronaire, 

respectivamente. 

 O rendimento de fibra também variou de acordo com a variação de 

temperatura. Embora significativo para três cultivares – exceto DeltaOpal - e para a 

média dos cultivares, os coeficientes de correlação positivos foram moderados, 

sugerindo a influência de outras causas de variação no rendimento de fibra (Tabela 

7). 

 De acordo com a regressão linear, significativa, a elevação de temperatura 

mínima influencia, a cada grau, o aumento de 0,15% do rendimento de fibra (Figura 

5). 
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Figura 5 - Relação entre temperatura mínima (Tmín, ºC), durante as fases de primeira flor ao primeiro 
capulho, mais 21 dias, e a produtividade (P, kg.ha-1) de algodão em caroço (a), rendimento 
percentual de fibra (F, %) (b) e índice micronaire (MIC) (c) para quatro cultivares de 
algodão 

 

 O comprimento, resistência e maturidade de fibra não apresentaram 

correlação com temperatura na média dos cultivares. O comprimento de fibra não 

apresentou correlação com temperatura em nenhum dos cultivares testados; com 

relação à resistência, somente FMT 701 apresentou correlação, embora moderada e 

significativa somente a 10% de probabilidade. Mesmo não apresentando resposta 

para a temperatura na média dos cultivares, verificou-se correlação positiva para 

DeltaOpal, FiberMax 993 e FMT 701, indicando alguma influência positiva sobre 

essa característica (Tabela 7). 

 Durante a fase de E-C1+21d, produtividade e índice micronaire, assim como o 

período F1-C1+21d, também apresentaram significativas e fortes correlações positivas 

com o aumento da temperatura mínima, para todos os cultivares (Tabela 7). 

 A equação linear relativa à média dos cultivares estimou uma inclinação de 

292,51 kg.ha-1 (10,1%) e 0,1286 (3,1%) para produtividade de algodão em caroço e 

índice micronaire, respectivamente (Figura 6). 
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Figura 6 - Relação entre temperatura mínima (Tmín, ºC), durante as fases de emergência ao primeiro 

capulho, mais 21 dias, e a produtividade (P, kg.ha-1) de algodão em caroço (a), rendimento 
percentual de fibra (F, %) (b), índice micronaire (MIC) (c), comprimento de fibra (C, mm) (d) 
e maturidade (MAT, %) de fibra (e) para quatro cultivares de algodão 

 

 Novamente, comprimento e resistência de fibra não apresentaram resultados 

que corroborem relação com variações de temperatura mínima. Não ocorreu 

nenhuma correlação significativa com resistência, e somente a média dos cultivares 

apresentou significância - moderada a 10% de probabilidade - na correlação para 

comprimento (Tabela 7). 

 Na análise de rendimento de fibra, DeltaOpal e FMT 701 geraram correlação 

significativa positiva com aumento de temperatura mínima (Tabela 7). 
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 A média dos cultivares apresentou equação linear significativa a 10% de 

probabilidade, com inclinação de 0,16% para cada grau de temperatura mínima 

elevado. Outra vez, esse resultado indica que a temperatura mínima exerce 

influência sobre essa variável, porém há outras causas de variação contribuindo 

para seu resultado (Figura 6). 

 Três das quatro cultivares testadas obtiveram correlações positivas 

significavas na relação da temperatura mínima com a maturidade de fibra (Tabela 7). 

O resultado médio foi significativo para regressões linear e quadrática, de acordo 

com a equação quadrática, a partir de 20ºC ocorreram incrementos em maturidade 

(Figura 6). 

4.1.3 Frequência de temperatura mínima inferior a 20ºC 

 Comparando o número de correlações significativas, entre as três fases do 

algodoeiro analisadas, verifica-se que a frequência de temperatura inferior a 20ºC, 

durante a fase E-F1, apresenta influência menos consistente sobre as variáveis do 

algodoeiro, quando comparada às demais fases testadas (Tabela 8). 

 Durante a fase E-F1 ocorreram 2,37 vezes menos correlações significativas do 

que as fases E-C1+21d e F1-C1+21d, que apresentaram a mesma proporção de 

resultados significativos, 63,7% das combinações testadas. 

 Na fase E-F1, não ocorreram correlações significativas para produtividade de 

algodão em caroço. A média dos cultivares não resultou em correlação significativa 

com a frequência de temperatura mínima, porém DeltaOpal e FMT 701 

apresentaram correlação significativa negativa e forte, para interação com as 

variáveis resistência e maturidade de fibra, respectivamente. Apesar de nenhuma 

cultivar ter obtido correlação significativa para comprimento de fibra, sua média 

apresentou resultado significativo positivo e moderado (Tabela 8). 

 Valores médios de rendimento de fibra apresentaram correlação negativa 

forte com a variação da frequência de ocorrência de temperatura mínima (Tabela 8). 

A inclinação da equação de regressão linear estimou uma redução de 0,74% para 

um cenário com 30% dos dias com temperatura abaixo de 20ºC. Porém esse 

resultado só foi reproduzido para o cultivar DeltaOpal (Figura 7). 
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Tabela 8 - Valores de correlação de Pearson por cultivar de algodão (DeltaOpal, FiberMax 966, 
FiberMax 993 e FMT 701), em três fases do algodoeiro (E-F1, F1-C1+21d e E-C1+21d), entre 
frequência de ocorrência de dias com temperaturas inferiores 20ºC de temperatura 
mínima (F20, %) e as variáveis relacionadas à cultura do algodão: produtividade de 
algodão em caroço (P, kg.ha-1), rendimento de fibra (F, %), índice micronaire (MIC), 
comprimento de fibra (C, mm), resistência de fibra (R, gf.tex-1) e maturidade (MAT, %) 

Variável DeltaOpal FiberMax 966 FiberMax 993 FMT 701 Média 
Emergência à primeira flor (E-F1) 

P  0,14ns -0,34ns -0,39ns -0,71ns -0,19ns 
R -0,94**LQ  0,56ns -0,21ns -0,86ns -0,97**L 
MIC -0,79ns -0,93**L -0,87**L -0,83ns -0,85**LQ 
C  0,61ns  0,56ns  0,53ns -0,46ns  0,77**L 
R -0,95**L -0,20ns  0,54ns -0,34ns -0,15ns 
MAT -0,39ns -0,07ns -0,71ns -1,00**L -0,40ns 

Primeira flor ao primeiro capulho, mais 21 dias (F1-C1+21d) 
P -0,75**L -0,84**L -0,66**L -0,78**L -0,84**L 
R -0,29ns  0,03ns -0,63**L -0,24ns -0,44*L 
MIC -0,76**L -0,72**L -0,74**LQ -0,79**L -0,83**LQ 
C  0,16ns -0,23ns  0,37ns -0,46*LQ  0,21ns 
R -0,26ns -0,07ns  0,53**L -0,32ns -0,14ns 
MAT -0,42*L -0,40*L -0,83**LQ -0,53**L -0,51**LQ 

Emergência ao primeiro capulho, mais 21 dias (E-C1+21d) 
P -0,62**L -0,81**LQ -0,82**L -0,85**L -0,82**L 
R -0,58**L  0,25ns -0,72**LQ -0,72**L -0,75**L 
MIC -0,79**L -0,68**L -0,79**LQ -0,84**L -0,85**LQC 
C  0,17ns -0,28ns  0,40ns -0,11ns  0,32ns 
R -0,26ns  0,01ns  0,72**L -0,35ns -0,06ns 
MAT -0,45ns -0,54*L -0,85**LQ -0,72**L -0,71**LQ 
**,*: correlação siginificativa a 5 e 10% de probabilidade pelo teste t, respectivamente. ns: correlação não significativa. 
L, Q e C: resgressões linear, quadrática e cúbica, significativas a 5% de probabilidade pelo teste t. 
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Figura 7 - Relação entre frequência (F20, %) de ocorrência de dias com temperaturas inferiores a 20ºC 

de temperatura mínima, durante as fases de emergência à primeira flor, o rendimento 
percentual de fibra (F, %) (a) e índice micronaire (MIC) (b) para quatro cultivares de 
algodão  

 

 O índice micronaire também foi influenciado pela variação de dias com 

temperatura inferior a vinte graus. Verificou-se correlação negativa forte para 

FiberMax 966 e FiberMax 993, além da média dos cultivares, que foi demonstrada 
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por regressão linear e quadrática significativa (Figura 7). De acordo com o resultado 

gráfico da equação, verifica-se que não são necessários períodos longos para afetar 

o desenvolvimento da fibra, pois a partir de períodos com 20% dos dias com 

temperatura inferior a vinte graus já não há maiores reduções do índice micronaire. 

 Na fase F1-C1+21d, comprimento, resistência e rendimento de fibra foram 

influenciados significativamente, pela frequência de dias com temperatura inferior a 

vinte graus, somente para um cultivar. A média dos cultivares apresentou correlação 

negativa moderada para a relação F20 e rendimento de fibra (Tabela 8). 

 Em contrapartida, produtividade de algodão em caroço, índice micronaire e 

maturidade de fibra foram altamente correlacionados com F20, uma vez que para 

todos os quatro cultivares e média, houve correlação significativa negativa (Tabela 

8). 
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Figura 8 - Relação entre frequência (F20, %) de ocorrência de dias com temperaturas inferiores a 20ºC 

de temperatura mínima, durante as fases de primeira flor ao primeiro capulho, mais 21 
dias, e a produtividade (P, kg.ha-1) de algodão em caroço (a), o rendimento percentual de 
fibra (F, %) (b), o índice micronaire (MIC) (c) e a maturidade (MAT. %) de fibra (d) para 
quatro cultivares de algodão 

 

 Através de equação linear significativa foi possível estimar, pela inclinação da 

reta, que a influência da F20 reduz a produtividade de algodão em caroço em 180,6 

kg.ha-1 (0,42%) a cada período de 10% de tempo (Figura 8). Já o índice micronaire e 

a maturidade de fibra obtiveram equação polinomial de segunda ordem como melhor 
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estimador da influência da F20, com ponto de mínima estimado a uma proporção de 

90 e 50% de F20, respectivamente (Figura 8). 

Os resultados da fase E-C1+21d foram semelhantes ao da fase F1-C1+21d. A principal 

diferença ocorreu pelo fato de haver maior consistência na relação da F20 com 

rendimento de fibra, pois os resultados de três cultivares foram correlacionados 

significativa e negativamente (Tabela 8). Na média dos cultivares, houve redução 

estimada de 0,155% do rendimento de fibra para cada período de 10% com dias 

abaixo de 20ºC de temperatura mínima, na fase E-C1+21d (Figura 9). Comprimento de 

fibra não apresentou correlação significativa para nenhum dos cultivares testados, e 

para resistência de fibra somente FiberMax foi influenciada pela F20. 
(a) 

 

y = 4225,9 - 21,641x [R² = 0,6686]
0

750

1500

2250

3000

3750

4500

0 10 20 30 40 50 60 70 80

P

F20  

(b) 
 

y = 42,793 - 0,0155x [R² = 0,5687]
41,0

41,5

42,0

42,5

43,0

43,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80

F

F20  
(c) 

 
y  = 4,8234 - 0,028x + 0,0005x2 - 3E-06x3 [R² = 0,8648]

4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

M
IC

F20  

(d) 
 

y =  88,209 - 0,0463x + 0,0004x2 [R² = 0,6370]86,0

86,5

87,0

87,5

88,0

88,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80

M
AT

F20  
Figura 9 - Relação entre frequência (F20, %) de ocorrência de dias com temperaturas inferiores a 20ºC 

de temperatura mínima, durante as fases de emergência ao primeiro capulho, mais 21 dias, 
e a produtividade (P, kg.ha-1) de algodão em caroço (a), o rendimento percentual de fibra 
(F, %) (b), o índice micronaire (MIC) (c) e a maturidade (MAT, %) de fibra (d) para quatro 
cultivares de algodão 

 

  Produtividade e índice micronaire também apresentaram correlações 

significativas com F20 em todos os cultivares avaliados (Tabela 8). A produtividade 

foi afetada pela F20 negativamente, com redução linear estimada de 210,6 kg.h-1 

(5,1%) para cada período de 10% inferior a 20ºC (Figura 9). O índice micronaire 

também foi influenciado negativamente por períodos de baixa temperatura, de 
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acordo com a Figura 9, verifica-se maior inclinação para redução do índice (10%) na 

faixa de 0 – 20% de F20, indicando que períodos maiores de exposição a baixas 

temperaturas não interferem da mesma proporção na redução do índice micronaire. 

 Assim como na fase F1-C1+21d, a resposta da maturidade de fibra para a 

influência da F20 foi representada por uma equação polinomial negativa de segunda 

ordem na fase E-C1+21d, com ponto de mínima observado quando a F20 atingiu 40% 

(Figura 9). Entretanto, sem a correlação significativa observada para cultivar 

DeltaOpal (Tabela 8). 

4.1.4 Temperatura máxima 

 Ao analisar os resultados das correlações (Tabela 9) geradas pelo teste da 

influência da temperatura máxima sobre as variáveis de produtividade e qualidade 

de fibra do algodoeiro, é possível inferir, ligeiramente, que altas temperaturas não 

afetaram consistentemente as variáveis analisadas.  

Tabela 9 - Valores de correlação de Pearson por cultivar de algodão (DeltaOpal, FiberMax 966, 
FiberMax 993 e FMT 701), em três fases do algodoeiro (E-F1, F1-C1+21d e E-C1+21d), entre 
temperatura máxima (Tmáx, °C) e as variáveis relacionadas à cultura do algodão: 
produtividade de algodão em caroço (P, kg.ha-1), rendimento de fibra (F, %), índice 
micronaire (MIC), comprimento de fibra (C, mm), resistência de fibra (R, gf.tex-1) e 
maturidade (MAT, %) 

Variável DeltaOpal FiberMax 966 FiberMax 993 FMT 701 Média 
Emergência à primeira flor (E-F1) 

P -0,36ns -0,52*L -0,86**L -0,84**LQ -0,81**L 
F  0,87**L  0,50ns  0,24ns  0,52ns  0,53*L 
MIC  0,73**LQ  0,40ns -0,37ns  0,39ns  0,38ns 
C -0,94**L -0,56**L -0,52ns -0,30ns -0,75**L 
R  0,61*L  0,03ns -0,18ns  0,59ns  0,31ns 
MAT  0,15ns -0,02ns -0,03ns  0,30ns  0,01ns 

Primeira flor ao primeiro capulho, mais 21 dias (F1-C1+21d) 
P -0,28ns  0,12ns -0,20ns -0,29ns -0,25ns 
R  0,53*LQ  0,41ns  0,23ns -0,32ns -0,31ns 
MIC  0,84**L  0,62**L  0,35ns  0,70**L  0,75**L 
C -0,69**L -0,16ns -0,15ns -0,10ns -0,70**L 
R  0,51ns  0,46ns -0,28ns  0,60**L  0,56*L 
MAT  0,59*L -0,11ns  0,65**L  0,40ns  0,24ns 

Emergência ao primeiro capulho, mais 21 dias (E-C1+21d) 
P -0,55ns -0,49ns -0,61*L -0,54ns -0,54*LQ 
R  0,56*LQ  0,17ns  0,12ns  0,46ns  0,08ns 
MIC  0,63ns  0,53*L -0,16ns  0,60*L  0,51ns 
C -0,76**L -0,59*LQ -0,17ns  0,01ns -0,55*LQ 
R  0,84**L  0,72**LQ -0,02ns  0,85**L  0,81**L 
MAT  0,48ns -0,53*L  0,20ns  0,38ns -0,04ns 
**,*: correlação siginificativa a 5 e 10% de probabilidade pelo teste t, respectivamente. ns: correlação não significativa. 
L, Q e C: resgressões linear, quadrática e cúbica, significativas a 5% de probabilidade pelo teste t. 
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 Na fase E-F1 somente ocorreu correlação significativa, para a média dos 

cultivares, na relação de temperatura máxima com produtividade de algodão em 

caroço e comprimento de fibra (Tabela 9). Ocorreram correlações significativas entre 

temperatura e produtividade para os cultivares FiberMax 966, FiberMax 993 e FMT 

701, que gerou uma equação com inclinação negativa de -257,39 kg.ha-1.°C-1 

(6,17%) para cada grau de temperatura máxima elevado (Figura 10). Para 

comprimento de fibra, além do cultivar DeltaOpal, a correlação envolvendo FiberMax 

966 também foi significativa e negativa, com uma inclinação de -0,64 %.ºC-1. As 

combinações envolvendo as variáveis rendimento de fibra, índice micronaire, e 

resistência de fibra só foram significativas com temperatura máxima para o cultivar 

DeltaOpal, com correlações positivas. Para todos os cultivares, não houve 

correlação entre maturidade de fibra e temperatura.  
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Figura 10 - Relação entre temperatura máxima (Tmáx, ºC), durante as fases de emergência à 

primeira flor, e a produtividade (P, kg.ha-1) de algodão em caroço (a) e comprimento de 
fibra (C, mm) (b) para quatro cultivares de algodão 

 

 Em oposição ao observado na fase E-F1, a temperatura máxima, na fase  

F1-C1+21d, não influenciou a produtividade de algodão em caroço para nenhum 

cultivar testado. Correlações entre temperatura máxima e as variáveis rendimento, 

comprimento e resistência de fibra também foram discretas, com correlações 

significativas verificadas em somente um cultivar, e maturidade de fibra para dois 

(Tabela 9). 

 O índice micronaire foi a variável em que foi verificado efeito significativo da 

variação de temperatura máxima para mais de dois cultivares, DeltaOpal, FiberMax 

966 e FMT 701 (Tabela 9). O efeito da temperatura gerou regressão linear 

significativa positiva, com inclinação estimada de 1,6 %.ºC-1 (Figura 11). 
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Figura 11 - Relação entre temperatura máxima (Tmáx, ºC), durante as fases de primeira flor ao 
primeiro capulho, mais 21 dias, e o índice micronaire (MIC) (a), o comprimento de fibra 
(C, mm) (b) e a resistência (R, gf.tex-1) de fibra (c) para quatro cultivares de algodão 

 

 Analisando a Tabela 9 na fase E-C1+21d, verifica-se correlação significativa 

moderada, considerando a média dos quatro cultivares testados, entre temperatura 

máxima e produtividade de algodão em caroço. Representado por equação 

quadrática, observa-se na Figura 12 que a máxima produtividade estimada ocorre 

entre as temperaturas máximas médias de 30 e 31ºC (Figura 12). No entanto, essa 

correlação não foi obtida isoladamente em três dos quatro cultivares testados 

(Tabela 9). 

 Combinações entre temperatura máxima e rendimento de fibra, índice 

micronaire e maturidade de fibra resultaram em correlações significativas para 1; 2; e 

1 cultivar, respectivamente. Esse resultado, no entanto, não foi reproduzido para 

correlações considerando a média dos cultivares (Tabela 9). 

 A temperatura também afetou comprimento e resistência de fibra, de forma 

negativa e positiva, respectivamente (Tabela 9). A resposta do comprimento de fibra 

para a variação de temperatura máxima foi representada por equação quadrática, 

com máxima resposta obtida para a temperatura de 30±0,5ºC. Já a resistência de 

fibra foi elevada de maneira linear a uma taxa de 1,4 %.ºC-1, a medida em que de 

temperatura máxima média aumentou (Figura 12). 

 



 73 

 Analisando os resultados da Tabela 9, verifica-se concentração de resultados 

significativos, independentemente da variável e da fase, para o cultivar DeltaOpal. 

Esses resultados sugerem maior resposta desse cultivar para variações de 

temperatura máxima. 
 (a) 
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Figura 12 - Relação entre temperatura máxima (Tmáx, ºC), durante as fases de emergência ao 
primeiro capulho, mais 21 dias, e a produtividade (P, kg.ha-1) de algodão em caroço (a), 
o comprimento de fibra (C, mm) (b) e a resistência (R, gf.tex-1) de fibra (c) para quatro 
cultivares de algodão 

4.1.5 Frequência de temperatura máxima superior a 35ºC 

 De acordo com as correlações testadas (Tabela 10) é possível inferir que 

extremos de temperatura máxima, especificamente as superiores a 35ºC não 

representam problema à produtividade e qualidade de fibra do algodoeiro no estado 

de Mato Grosso, uma vez que o número de correlações significativas foi muito baixo. 
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Tabela 10 - Valores de correlação de Pearson por cultivar de algodão (DeltaOpal, FiberMax 966, 
FiberMax 993 e FMT 701), em três fases do algodoeiro (E-F1, F1-C1+21d e E-C1+21d), entre 
frequência de ocorrência de dias com temperaturas superiores a 35ºC de temperatura 
máxima (F35, %) e as variáveis relacionadas à cultura do algodão: produtividade de 
algodão em caroço (P, kg.ha-1), rendimento de fibra (F, %), índice micronaire (MIC), 
comprimento de fibra (C, mm), resistência de fibra (R, gf.tex-1) e maturidade (MAT, %) 

Variável DeltaOpal FiberMax 966 FiberMax 993 FMT 701 Média 
Emergência à primeira flor (E-F1) 

P -0,27ns -0,08ns -0,42ns -0,42ns -0,29ns 
R  0,61ns  0,55ns  0,44ns  0,34ns  0,57ns 
MIC -0,08ns  0,28ns -0,17ns  0,12ns  0,03ns 
C -0,28ns -0,62*L -0,62ns -0,25ns -0,49ns 
R  0,21ns -0,59*L -0,13ns -0,33ns -0,48ns 
MAT -0,11ns  0,50ns  0,08ns  0,57ns  0,57ns 

Primeira flor ao primeiro capulho, mais 21 dias (F1-C1+21d) 
P -0,25ns -0,01ns  0,17ns -0,13ns -0,14ns 
R -0,22ns -0,58ns -0,08ns -0,20ns -0,49ns 
MIC  0,30ns  0,46ns -0,17ns  0,37ns  0,37ns 
C -0,09ns -0,29ns  0,33ns -0,17ns -0,35ns 
R  0,27ns -0,01ns -0,19ns -0,05ns  0,11ns 
MAT  0,45ns  0,22ns  0,17ns  0,28ns  0,27ns 

Emergência ao primeiro capulho, mais 21 dias (E-C1+21d) 
P -0,52ns -0,35ns -0,87ns -0,88*L -0,81*L 
R -0,14ns  0,51ns  0,69ns  0,43ns  0,46ns 
MIC  0,33ns  0,45ns -0,02ns  0,41ns  0,21ns 
C -0,29ns -0,32ns -0,51ns -0,52ns -0,59ns 
R  0,15ns -0,35ns -0,64ns -0,20ns -0,33ns 
MAT  0,40ns  0,58ns  0,61ns  0,63ns  0,53ns 
**,*: correlação siginificativa a 5 e 10% de probabilidade pelo teste t, respectivamente. ns: correlação não significativa. 
L, Q e C: resgressões linear, quadrática e cúbica, significativas a 5% de probabilidade pelo teste t. 

 Na fase de E-F1, somente FiberMax 966 obteve correlação significativa, 

embora moderada e a 10% de probabilidade, para as variáveis comprimento e 

resistência de fibra. Durante a fase que engloba o período de formação da fibra,  

F1-C1+21d, nenhuma combinação gerou resultado significativo de correlação (Tabela 

10). Ao considerar o período E-C1+21d, houve correlação negativa forte, significativa, 

para a relação produtividade de algodão em caroço e F35, que resultou em regressão 

linear com inclinação de -18,938 kg.ha-1.%-1 (4,9%) (-189,38 kg.ha-1 para um período 

acumulado de 10% de F35) (Figura 13). 
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Figura 13 - Relação entre frequência (F35, %) de ocorrência de dias com temperaturas superiores a 

35ºC de temperatura máxima, durante as fases de emergência ao primeiro capulho, mais 
21 dias, e a produtividade (P, kg.ha-1) de algodão em caroço para quatro cultivares de 
algodão 

4.2 Efeito da chuva na cultura do algodão 

4.2.1 Chuva acumulada 

 Os resultados das correlações (Tabela 11) entre chuva acumulada e variáveis 

de produtividade e qualidade de fibra de algodão sugerem que as nas fases F1-

C1+21d e E-C1+21d a interação foi maior, e similar entre si, com 63 e 60% das 

combinações significativas, respectivamente. Na fase E-F1, ocorreram somente seis 

correlações significativas, sendo que somente para maturidade de fibra a correlação 

ocorreu para mais de um cultivar (FiberMax 966 e FiberMax 993), indicando baixa 

relação entre as combinações testadas. 

 Nas fases F1-C1+21d e E-C1+21d a chuva acumulada apresentou resultados 

significativos de correlação com as variáveis produtividade de algodão em caroço, 

índice micronaire e maturidade de fibra, com 100, 88 e 88% dos cultivares com 

correlações significativas, respectivamente (Tabela 11). 

 A resposta da produtividade e índice micronaire, em função da chuva 

acumulada, foi estimada por regressão quadrática com máximos resultados obtidos 

pela chuva acumulada de 500 mm (±100) e 650 mm (±50), respectivamente, na fase 

F1-C1+21d (Figura 14). Considerando E-C1+21d, a máxima produtividade estimada por 

equação quadrática foi obtida quando o acumulado de chuva foi 1.200 mm, e o 

índice micronaire aumentou linearmente (+0,96% por 100 mm) de acordo com o 

acúmulo de chuva (Figura 15). Já a maturidade de fibra apresentou resposta linear 

positiva ao acúmulo de chuva nas fases F1-C1+21d e E-C1+21d, com acréscimos de 

0,23 (Figura 14) e 0,15% por 100 mm (Figura 15), respectivamente. 
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 Considerando as três fases avaliadas, verifica-se que FiberMax 993 obteve 

maior proporção de correlações significativas, com 83% correlações significativas 

(Tabela 11). 

 
Tabela 11 - Valores de correlação de Pearson por cultivar de algodão (DeltaOpal, FiberMax 966, 

FiberMax 993 e FMT 701), em três fases do algodoeiro (E-F1, F1-C1+21d e E-C1+21d), entre 
chuva acumulada (Ca, mm) e as variáveis relacionadas à cultura do algodão: 
produtividade de algodão em caroço (P, kg.ha-1), rendimento de fibra (F, %), índice 
micronaire (MIC), comprimento de fibra (C, mm), resistência de fibra (R, gf.tex-1) e 
maturidade (MAT, %) 

Variável DeltaOpal FiberMax 966 FiberMax 993 FMT 701 Média 
Emergência à primeira flor (E-F1) 

P  0,05ns  0,35ns -0,13ns  0,10ns -0,08ns 
F -0,34ns -0,36ns  0,47ns  0,27ns  0,05ns 
MIC  0,22ns  0,28ns  0,56*L -0,06ns  0,32ns 
C -0,36ns  0,34ns -0,71**L  0,20ns -0,47*L 
R  0,03ns -0,19ns -0,56*L  0,41ns -0,40ns 
MAT  0,21ns  0,51*L  0,49*L  0,05ns  0,35ns 

Primeira flor ao primeiro capulho, mais 21 dias (F1-C1+21d) 
P  0,68**LQ  0,55**LQ  0,58**LQ  0,61**LQ  0,62**LQ 
R  0,07ns  0,06ns  0,70**L  0,25ns  0,46*LQ 
MIC  0,72**L  0,56**L  0,67**L  0,61**L  0,71**L 
C  0,33ns  0,17ns -0,09ns  0,32ns  0,18ns 
R  0,32ns -0,52**L -0,76**L -0,42ns -0,52**L 
MAT  0,37ns  0,67**L  0,68**L  0,66**L  0,77**L 

Emergência ao primeiro capulho, mais 21 dias (E-C1+21d) 
P  0,47**LQ  0,74**LQ  0,59**LQ  0,60**LQ  0,69**LQ 
R  0,23ns -0,28ns  0,61**L  0,18ns  0,31ns 
MIC  0,74**LQ  0,37ns  0,83**L  0,60**L  0,79**L 
C -0,11ns -0,09ns -0,67**L -0,03ns -0,39*L 
R  0,26ns -0,06ns -0,79**L -0,15ns -0,22ns 
MAT  0,65**L  0,54**L  0,81**L  0,47**L  0,69**L 
**,*: correlação siginificativa a 5 e 10% de probabilidade pelo teste t, respectivamente. ns: correlação não significativa. 
L, Q e C: resgressões linear, quadrática e cúbica, significativas a 5% de probabilidade pelo teste t. 
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Figura 14 - Chuva acumulada (Ca, mm), durante as fases de primeira flor ao primeiro capulho, mais 
21 dias, e a produtividade (P, kg.ha-1) de algodão em caroço (a), o rendimento percentual 
de fibra (F, %) (b), o índice micronaire (MIC) (c), a resistência (R, gf.tex-1) (d) e a 
maturidade (MAT, %) de fibra (e) para quatro cultivares de algodão 
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Figura 15 - Chuva acumulada (Ca, mm), durante as fases de emergência ao primeiro capulho, mais 
21 dias, e a produtividade (P, kg.ha-1) de algodão em caroço (a), o índice micronaire (MIC) 
(b) e a maturidade (MAT, %) de fibra (c) para quatro cultivares de algodão 

4.2.2 Chuva média 

 Resultados apresentados na Tabela 12 sugerem ocorrência de efeito da 

chuva média sobre algumas variáveis testadas. Na fase E-F1, o índice micronaire foi 

influenciado positivamente pelo aumento da chuva média ocorrida, o efeito foi linear 

com inclinação de +0,76 %.mm-1 (Figura 16). Exceto o índice micronaire, não houve 

correlação significativa suficiente para definir relação da chuva média com as 

variáveis produtividade de algodão em caroço, rendimento de fibra, comprimento, 

resistência e maturidade de fibra. 

 Durante F1-C1+21d, as variáveis rendimento de fibra, índice micronaire e 

resistência de fibra foram afetadas de maneira significativa pela chuva média, 

apenas para dois cultivares. Produtividade de algodão em caroço e comprimento de 

fibra não foram influenciadas significativamente em nenhuma das combinações 

testadas (Tabela 12). Entretanto, a maturidade de fibra foi influenciada de maneira 

significativa em todas as correlações testadas. A resposta foi linear, apesar de 

positiva não foi elevada, com inclinação de +0,18 %.mm-1 (Figura 17). 
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Tabela 12 - Valores de correlação de Pearson por cultivar de algodão (DeltaOpal, FiberMax 966, 
FiberMax 993 e FMT 701), em três fases do algodoeiro (E-F1, F1-C1+21d e E-C1+21d), entre 
chuva média (Cm, mm) e as variáveis relacionadas à cultura do algodão: produtividade 
de algodão em caroço (P, kg.ha-1), rendimento de fibra (F, %), índice micronaire (MIC), 
comprimento de fibra (C, mm), resistência de fibra (R, gf.tex-1) e maturidade (MAT, %) 

Variável DeltaOpal FiberMax 966 FiberMax 993 FMT 701 Média 
Emergência à primeira flor (E-F1) 

P  0,11ns  0,74ns -0,14ns  0,41ns  0,48ns 
R  0,04ns -0,78**L  0,44ns  0,66ns -0,07ns 
MIC  0,76**L  0,82**L  0,74*L  0,61ns  0,82**L 
C -0,08ns  0,18ns -0,90**L -0,11ns -0,49ns 
R  0,04ns -0,05ns -0,84**LQ -0,11ns -0,11ns 
MAT  0,68*L  0,61ns  0,79*L  0,51ns  0,51ns 

Primeira flor ao primeiro capulho, mais 21 dias (F1-C1+21d) 
P  0,76ns  0,57ns  0,47ns  0,51ns  0,55ns 
R  0,54ns  0,48ns  0,82**L  0,78*L  0,72ns 
MIC  0,90**LQ  0,85**LQ  0,72ns  0,55ns  0,68ns 
C -0,12ns -0,47ns -0,48ns -0,01ns -0,53ns 
R  0,87**L -0,68ns -0,95*L -0,55ns -0,64ns 
MAT  0,83*L  0,94**L  0,85**LQ  0,97**L  0,97**L 

Emergência ao primeiro capulho, mais 21 dias (E-C1+21d) 
P  0,43ns  0,91**LQ  0,92**LQ  0,84**LQ  0,83**LQ 
R  0,64ns -0,58ns  0,89**LQ  0,53ns  0,55ns 
MIC  0,93**LQ  0,89**L  0,96**L  0,68ns  0,98**L 
C -0,37ns -0,08ns -0,98**L -0,06ns -0,76*L 
R  0,73**L  0,21ns -0,98**L -0,38ns -0,30ns 
MAT  0,94**LQ  0,85**L  0,98**L  0,79*L  0,93**L 
**,*: correlação siginificativa a 5 e 10% de probabilidade pelo teste t, respectivamente. ns: correlação não significativa. 
L, Q e C: resgressões linear, quadrática e cúbica, significativas a 5% de probabilidade pelo teste t. 
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Figura 16 - Relação entre chuva média (Cm, mm), durante as fases de emergência à primeira flor, e o 

índice micronaire (MIC) para quatro cultivares de algodão 
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Figura 17 - Chuva média (Cm, mm), durante as fases de primeira flor ao primeiro capulho, mais 21 

dias, e a maturidade (MAT, %) de fibra para quatro cultivares de algodão 
 

 Ao considerar a maior fase testada, E-C1+21d, adicionalmente aos resultados 

de correlação entre chuva média e índice micronaire e maturidade de fibra, que 

novamente foram significativos, a produtividade de algodão em caroço também foi 

influenciada de maneira significativa para três cultivares testados (Tabela 12). A 

resposta da produtividade à variabilidade de chuva média foi quadrática, com 

máximo resultado obtido a uma chuva de 8 mm (±1). Índice micronaire e maturidade 

de fibra expressaram resposta linear positiva ao aumento de chuva, com inclinações 

de +1,3 e +0,2 %.mm-1, respectivamente (Figura 18). 

 Tal como para chuva acumulada, nos resultados de chuva média, 

considerando as três fases avaliadas, também verificou-se que FiberMax 993 obteve 

maior proporção de correlações significativas entre os cultivares testados, com 72% 

correlações significativas (Tabela 12). 
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Figura 18 - Chuva média (Cm, mm), durante as fases de emergência ao primeiro capulho, mais 21 

dias, e a produtividade (P, kg.ha-1) de algodão em caroço (a), índice micronaire (MIC) (b), 
comprimento de fibra (C, mm) (c) e maturidade (MAT, %) de fibra (d) para quatro 
cultivares de algodão 

4.2.3 Frequência de chuva 

 A influência da frequência de chuva não foi significativa sobre todas as 

variáreis analisadas na fase E-F1. Nas fases F1-C1+21d e E-C1+21d, rendimento, 

comprimento e resistência de fibra também não variaram em função da frequência 

de chuva. Entretanto produtividade de algodão em caroço, índice micronaire e 

maturidade de fibra foram fortemente influenciados, com resultados significativos 

para todos os cultivares testados (Tabela 13). 

 A máxima produtividade de algodão em caroço foi obtida quando a chuva 

atingiu patamares de 40% (±5) e 55% (±5) de frequência de ocorrência nas fases F1-

C1+21d e E-C1+21d, respectivamente. O efeito da frequência de chuva promoveu 

resposta linear, com inclinações de 0,23 e 0,29 %.%-1 para índice micronaire, e 0,02 

e 0,03 %.%-1 para maturidade de fibra, nas fases F1-C1+21d e E-C1+21d, 

respectivamente (Figura 19 e Figura 20). 
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Tabela 13 - Valores de correlação de Pearson por cultivar de algodão (DeltaOpal, FiberMax 966, 
FiberMax 993 e FMT 701), em três fases do algodoeiro (E-F1, F1-C1+21d e E-C1+21d), entre 
frequência relativa de ocorrência de chuva (FRc, %) e as variáveis relacionadas à cultura 
do algodão: produtividade de algodão em caroço (P, kg.ha-1), rendimento de fibra (F, %), 
índice micronaire (MIC), comprimento de fibra (C, mm), resistência de fibra (R, gf.tex-1) e 
maturidade (MAT, %) 

Variável DeltaOpal FiberMax 966 FiberMax 993 FMT 701 Média 
Emergência à primeira flor (E-F1) 

P  0,17ns -0,19ns 0,14ns -0,25ns -0,17ns 
R -0,36ns 0,26ns 0,01ns 0,40ns -0,10ns 
MIC -0,33ns 0,02ns 0,44ns 0,06ns -0,20ns 
C  0,22ns 0,39ns -0,37ns -0,85ns 0,03ns 
R -0,34ns 0,00ns -0,17ns -0,31ns -0,31ns 
MAT -0,16ns 0,73**L 0,35ns 0,48ns 0,21ns 

Primeira flor ao primeiro capulho, mais 21 dias (F1-C1+21d) 
P  0,79**LQC  0,82**LQC  0,85**LQ  0,84**LQ  0,87**LQC 
R  0,26ns -0,28ns -0,03ns  0,11ns -0,21ns 
MIC  0,76**L  0,83**L  0,40*L  0,79**L  0,69**L 
C  0,17ns  0,51*LQ  0,14ns  0,41ns  0,47ns 
R  0,21ns -0,37ns -0,63**L -0,18ns -0,13ns 
MAT  0,50*L  0,73**LQ  0,76**L  0,66**L  0,66**L 

Emergência ao primeiro capulho, mais 21 dias (E-C1+21d) 
P  0,70**LQ  0,80**LQ  0,89**LQ  0,83**LQ  0,81**LQ 
R  0,49ns  0,01ns  0,76**L  0,49ns  0,49ns 
MIC  0,75**L  0,86**L  0,93**L  0,88**L  0,94**L 
C  0,02ns  0,42ns -0,60ns  0,55ns -0,04ns 
R  0,54ns -0,15ns -0,85**L  0,32ns  0,16ns 
MAT  0,64**L  0,88**L  0,79**L  0,70**L  0,80**L 
**,*: correlação siginificativa a 5 e 10% de probabilidade pelo teste t, respectivamente. ns: correlação não significativa. 
L, Q e C: resgressões linear, quadrática e cúbica, significativas a 5% de probabilidade pelo teste t. 
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 Figura 19 - Relação entre a frequência (FRc, %) relativa de ocorrência de chuva, durante as fases de 
primeira flor ao primeiro capulho, mais 21 dias, e a produtividade (P, kg.ha-1) de algodão 
em caroço (a), o índice micronaire (MIC) (b) e a maturidade (MAT, %) de fibra (c) para 
quatro cultivares de algodão 
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Figura 20 - Relação entre a frequência (FRc, %) relativa de ocorrência de chuva, durante as fases de 
emergência ao primeiro capulho, mais 21 dias, e a produtividade de algodão em caroço 
(P, kg.ha-1) (a), o índice micronaire (MIC) (b), e a maturidade (MAT, %) de fibra (c) para 
quatro cultivares de algodão 
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5 DISCUSSÃO 

 Considerando todos os resultados apresentados, foram geradas 720 análises 

de correlação entre os elementos do clima (chuva e temperatura) e as variáveis 

referentes à produtividade e à qualidade de fibra de algodão para todos os 

cultivares. As equações foram obtidas por intermédio da análise de regressão 

utilizando um elemento do clima e uma variável agronômica. Para fim de análise dos 

resultados, foram consideradas as equações que obtiveram correlações 

significativas para pelo menos 75% dos casos (Tabelas 14 e 15). 

5.1 Efeito da temperatura sobre produtividade e qualidade de fibra 

 Os resultados da produtividade de algodão em caroço foram influenciados por 

variações de temperatura. A produtividade foi reduzida em -285 e -480 kg.ha.ºC-1 em 

função do aumento da amplitude térmica nas fases E-F1 e F1-C1+21d, 

respectivamente. Ao considerar as duas fases, verificou-se que a máxima 

produtividade foi obtida a uma amplitude térmica de 10ºC. A produtividade foi 

promovida em +234 e +293 kg.ha.ºC-1 de acordo com a elevação da temperatura 

mínima nas fases F1-C1+21d e E-C1+21d, respectivamente. Contudo, não houve efeito 

de temperatura máxima. Ou seja, menor amplitude térmica associada em ambientes 

com temperatura mínima superior a vinte graus, caracterizaram um ambiente 

favorável à máxima resposta em produtividade pelo algodoeiro. Liakatas, 

Roussopoulos e Whittington (1998) relataram que a combinação de maior 

temperatura mínima com alta temperatura máxima aumentou o produtividade de 

algodão em caroço. 

 No entanto, a temperatura mínima durante a fase E-F1 não afetou a 

produtividade final de algodão em caroço, ao passo que a elevação de temperatura 

máxima causou redução de 257 kg.ha.ºC-1, sem efeito nas demais fases. Na fase 

anterior ao florescimento o algodoeiro requer menor temperatura média em 

comparação à fase posterior. Assim, é possível inferir que a temperatura máxima 

ocorrida na fase E-F1 prejudicou a fixação de botões florais causando abscisão, mas 

não foi suficientemente alta para afetar negativamente o metabolismo na fase F1-

C1+21d. Echer et al. (2014) verificaram que na ocorrência de alta temperatura noturna 

o algodoeiro foi prejudicado por um aumento do índice de abscisão de estruturas 

reprodutivas, com maior sensibilidade ao período de formação de botões florais. 

 



 86 

Tabela 14 - Resumo dos resultados especificando a frequência relativa (%) das correlações 
significativas para todos os cultivares de algodão testados, em três fases do algodoeiro 
(E-F1, F1-C1+21d e E-C1+21d), entre as variáveis relacionadas ao elemento do clima 
temperatura (amplitude térmica - AT, °C; temperatura mínima - Tmín, °C; temperatura 
máxima - Tmáx, °C; frequência relativa de dias com temperatura mínima inferior a 20ºC 
- F20, %; e frequência relativa de dias com temperatura máxima superior a 35ºC - F35, 
%) e às relacionadas à cultura do algodão: produtividade de algodão em caroço (P, 
kg.ha-1), rendimento de fibra (F, %), índice micronaire (MIC), comprimento de fibra (C, 
mm), resistência de fibra (R, gf.tex-1) e maturidade (MAT, %) 

Variável AT Tmín Tmáx F20 F35 
Emergência à primeira flor (E-F1) 

P 75% 50% 75% 0% 0% 
F 0% 25% 25% 25% 0% 
MIC 0% 50% 25% 50% 0% 
C 0% 75% 50% 75% 25% 
R 25% 50% 25% 50% 25% 
MAT 25% 0% 0% 0% 0% 

Primeira flor ao primeiro capulho, mais 21 dias (F1-C1+21d) 
P 75% 100% 0% 100% 0% 
F 50% 75% 25% 50% 0% 
MIC 50% 100% 75% 100% 0% 
C 0% 0% 25% 25% 0% 
R 50% 25% 25% 25% 0% 
MAT 25% 50% 50% 100% 0% 

Emergência ao primeiro capulho, mais 21 dias (E-C1+21d) 
P 100% 100% 25% 100% 25% 
F 0% 50% 25% 75% 0% 
MIC 100% 100% 50% 100% 0% 
C 0% 0% 50% 0% 0% 
R 75% 0% 75% 25% 0% 
MAT 50% 75% 25% 75% 0% 
 

 A produtividade de algodão em caroço por área é afetada diretamente pela 

redução da produção de estruturas reprodutivas, em decorrência de menor taxa de 

pegamento promovida pelo aumento de abscisão influenciado por estresses 

ambientais (McMICHAEL; JORDAN; POWELL, 1973; TURNER et al., 1986; GERIK 

et al., 1996; PETTIGREW, 2004a). A temperatura determina a taxa de 

desenvolvimento morfológico e de crescimento do algodoeiro (número de nós, taxa 

de produção de frutificação, fotossíntese e respiração) (HEARN; CONSTABLE, 

1984). 

 A análise de temperaturas mínimas e máximas extremas também indicou 

maior interferência de baixas temperaturas à produtividade. Períodos com ocorrência 

de F20 afetaram negativamente a produtividade, com redução de 18 e 22 kg.ha-1.%-1 

(F20) nas fases E-F1 e F1-C1+21d, respectivamente. Entretanto, extremos de 
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temperatura máxima (F35) não interferiram consistentemente na produtividade de 

algodão. Yeates et al. (2013) verificaram que maiores temperaturas noturnas 

proporcionaram maior produtividade final de algodão em caroço, em decorrência do 

aumento da massa de maçãs e redução da abscisão. Reddy, Reddy e Hodges 

(1992) também verificaram que o aumento de temperatura mínima ao patamar de 

22ºC melhorou a taxa de pegamento de estruturas reprodutivas, ao passo que os 

extremos, tanto de mínima quanto de máxima, promoveram maior abscisão. 

Contrariamente aos resultados de Lomas, Mandel e Zemel (1977), a variação de 

temperatura mínima afetou em maior frequência e intensidade a produtividade de 

algodão em caroço do que a temperatura máxima. 

 Os resultados de rendimento de fibra foram pouco influenciados por variações 

de temperatura. O rendimento de fibra não foi significativamente influenciado por 

variações de amplitude térmica, temperatura máxima e F35. Entretanto, resultados de 

baixa temperatura promoveram alguma resposta. 

 Como resultado, somente baixas temperaturas afetaram o rendimento 

percentual de fibra. A Tmín, ocorrida apenas na fase F1-C1+21d, promoveu aumento 

do rendimento de fibra em 0,15% a cada grau elevado. Considerando resposta 

significativa para pelo menos 75% dos cultivares, a F20 influenciou alteração do 

rendimento de fibra somente quando considerada a fase E-C1+21d, com redução de 

0,15% a cada período de 10% de F20. 

 Este resultado se dá por ser tratar de um atributo mais relacionado ao 

genótipo do que pelo ambiente. O efeito do genótipo é responsável por 52-57% das 

variações de rendimento de fibra, ao passo que o ambiente interfere em 23-38% 

(CAMPBELL; JONES, 2005; SNIDER et al., 2013). 

 Os resultados do índice micronaire foram afetados por variações de 

temperatura. O índice micronaire foi reduzido a uma taxa de 1,1% a cada grau de 

amplitude térmica elevada durante a fase E-C1+21d. E influenciado positivamente pelo 

aumento da temperatura mínima, a uma taxa de 2 e 3,1 %.ºC-1 para as fases F1-

C1+21d e E-C1+21d, respectivamente. Durante a fase F1-C1+21d o índice micronaire foi 

elevado em 1,6% para cada grau de temperatura máxima elevada. 

 Durante as fases F1-C1+21d e E-C1+21d, o índice micronaire foi afetado 

negativamente pela F20, com reduções de significativas em ambos as fases, porém 

com maior sensibilidade para a fase F1-C1+21d. Contrariamente a F20, os resultados 

F35 não interferiu no índice micronaire. 
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 Micronaire foi influenciado em maior parte pela temperatura mínima do que a 

máxima, e somente o extremo de temperatura mínima promoveu efeito significativo. 

Existem resultados que também indicam que a elevação da temperatura mínima 

promove aumento do índice micronaire (LIAKATAS; ROUSSOPOULOS; 

WHITTINGTON, 1998; GIPSON; JOHAM, 1968; BANGE et al., 2010). A elevação de 

temperatura mínima, pode melhorar a produção de fotoassimilados e promover 

melhor deposição de celulose para formar a fibra (HAKE et al., 1990). 

 Apesar das diferenças em valores absolutos do índice micronaire, os 

cultivares apresentaram resposta similar às variações de temperatura. Estes 

resultados confirmam que a variação do índice micronaire é mais influenciada pelo 

ambiente (MEREDITH Jr.; BRIDGE, 1973; CAMPBELL; JONES, 2005; MEREDITH 

Jr. et al., 2012; SNIDER et al., 2013). 

 Variações de temperatura não influenciaram de maneira consistente a 

resposta ao comprimento de fibra. Muitos trabalhos evidenciaram a correlação direta 

entre aumento de temperatura mínima e comprimento de fibra (LIAKATAS; 

ROUSSOPOULOS; WHITTINGTON, 1998; GIPSON; JOHAM, 1968; GIPSON; RAY, 

1969; THAKER et al., 1989; YEATES; CONSTABLE; MCCUMSTIE, 2010). Porém, 

variações de amplitude térmica, F35 e F20 não interferiram no comprimento de fibra. 

 Entretanto, ocorreu redução do comprimento à medida que houve elevação 

de temperatura mínima e temperatura máxima. Os melhores resultados foram 

obtidos na mesma faixa de temperatura mínima ótima conhecida, próxima a 20 

graus (GIPSON; JOHAM, 1968; GIPSON; RAY, 1969). 

 A resistência de fibra foi influenciada por elevação da temperatura. 

Temperatura mínima, F20 e F35 não interferiram nos resultados de resistência de 

fibra. A resistência de fibra foi incrementada em +1,9 %.ºC-1 pelo aumento da 

amplitude térmica e +1,4 %.ºC-1 pelo aumento da temperatura máxima. Em muitos 

trabalhos o aumento da temperatura média, em geral, também promoveu elevação 

da resistência de fibra (YEATES; CONSTABLE; MCCUMSTIE, 2010; PETTIGREW, 

2008; LIAKATAS; ROUSSOPOULOS; WHITTINGTON, 1998). 

 Baixas temperaturas afetaram a maturidade de fibra. A maturidade de fibra 

não foi influenciada por variações de amplitude térmica, temperatura máxima e F35. 

Mas a temperatura mínima, durante a fase E-C1+21d, quando acima de 19ºC, 

promoveu incremento à maturidade de fibra, que também foi afetada pela F20, com 

valores mínimos observados a períodos de 50 e 40% de F20, nas fases F1-C1+21d e 
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E-C1+21d, respectivamente. Pettigrew (2008) verificou que maturidade de fibra foi 

elevada em função do aumento da temperatura (PETTIGREW, 2008). 

5.2 Efeito da chuva sobre produtividade e qualidade de fibra 

 A produtividade de algodão em caroço foi consistentemente influenciada por 

variações de chuva. O acúmulo de chuva interferiu positivamente, de maneira 

quadrática, com máximos resultados de produtividade observados quando a chuva 

acumulada atingiu patamares de 500 e 1200 mm nas F1-C1+21d e E-C1+21d, 

respectivamente. A chuva média, a 8 mm.dia-1 na fase E-C1+21DPromoveu a máxima 

produtividade de algodão em caroço. 

 O estresse hídrico diminui a produtividade em parte por causa da redução na 

retenção de frutos (GERIK et al., 1996; GUINN; MAUNEY, 1984b). Além disso, afeta 

a capacidade de translocação, diminuindo carboidratos, o que pode interferir na 

massa de capulhos (TURNER et al., 1986). 

 Considerando a FRc, a máxima produtividade de algodão em caroço, foi 

obtida quando a chuva atingiu patamares de 40 (±5) e 55% (±5) de frequência de 

ocorrência nas fases F1-C1+21d e E-C1+21d, respectivamente. Para Hake e Grimes 

(2010), durante o florescimento até o declínio de retenção de frutos, a frequência de 

chuva, usualmente com menores quantidades de água, é mais benéfica do que 

chuvas com maior intensidade. 

 O rendimento de fibra não foi afetado por variações de chuva. No entanto, é 

importante ressaltar que FiberMax 993 foi o cultivar com maior frequência de 

resposta à variação dos indicadores de chuva. 
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Tabela 15 - Resumo dos resultados especificando a frequência relativa (%) das correlações 
significativas para todos os cultivares de algodão testados, em três fases do algodoeiro 
(E-F1, F1-C1+21d e E-C1+21d), entre as variáveis relacionadas ao elemento do clima chuva 
(chuva acumulada - Ca, mm; chuva média - Cm, mm; e frequência relativa de dias com 
ocorrência de chuva – FRc, %) e às relacionadas à cultura do algodão: produtividade 
de algodão em caroço (P, kg.ha-1), rendimento de fibra (F, %), índice micronaire (MIC), 
comprimento de fibra (C, mm), resistência de fibra (R, gf.tex-1) e maturidade (MAT, %) 

Variável Ca Cm FRc 
Emergência à primeira flor (E-F1) 

P 0% 0% 0% 
F 0% 25% 0% 
MIC 25% 75% 0% 
C 25% 25% 0% 
R 25% 25% 0% 
MAT 50% 50% 25% 

Primeira flor ao primeiro capulho, mais 21 dias (F1-C1+21d) 
P 100% 0% 100% 
F 25% 50% 0% 
MIC 100% 50% 100% 
C 0% 0% 25% 
R 50% 25% 25% 
MAT 75% 100% 100% 

Emergência ao primeiro capulho, mais 21 dias (E-C1+21d) 
P 100% 75% 100% 
F 25% 25% 25% 
MIC 75% 75% 100% 
C 25% 25% 0% 
R 25% 50% 25% 
MAT 100% 100% 100% 
 

 O índice micronaire foi consideravelmente influenciado por variações de 

chuva. A resposta do índice micronaire à chuva acumulada, foi estimada por 

regressão quadrática com máximo resultado obtido pela chuva acumulada de 650 

mm (±50), na fase F1-C1+21d, e linear para E-C1+21d, aumentando +0,96% por 100 

mm. 

 A chuva média promoveu aumento de +0,76 e +1,3 %.mm-1 do índice 

micronaire nas fases E-F1 e E-C1+21d, respectivamente. 

 Maior frequência de ocorrência de chuvas, nas fases F1-C1+21d e E-C1+21d, 

também beneficiou o índice micronaire, promovendo incrementos de +0,23 e +0,29 

%.%-1, respectivamente. 

 O comprimento de fibra não oscilou em função variações de chuva. No 

entanto, FiberMax 993 foi o único cultivar que apresentou resposta à variação dos 

indicadores de chuva. 
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 A resistência de fibra foi influenciada, de maneira não muito consistente, por 

variações de chuva. Contudo, novamente, FiberMax 993 foi o cultivar que 

apresentou maior frequência de resposta à variação dos indicadores de chuva. 

 Na fase F1-C1+21d, 50% dos cultivares e a média total sofreram influência 

linear negativa do acúmulo de chuva. Enquanto que Cm e FRc não interferiram 

significativamente na resistência da fibra. 

 A maturidade de fibra foi consistentemente influenciada por variações de 

chuva. A variação de chuva – Ca, Cm e FRc – ocorrida nas fases F1-C1+21d e E-

C1+21d, interferiu significativamente na maturidade de fibra de maneira positiva, 

promovendo incrementos da ordem de +0,23 e +0,15%.100 mm.%-1 para Ca, +0,18 

e +0,2 %.mm-1 para Cm, e 0,02 e 0,03 %.%-1 para FRc, para cada respectiva fase 

avaliada. 

5.3 Considerações finais 

 Respostas em produtividade e qualidade de fibra às variações de temperatura 

e chuva podem ser categorizadas como indiretas, considerando que são lideradas 

por perturbações primárias em diferentes momentos e processos vegetais, como 

alterações ligadas ao metabolismo (respiração, fotossíntese, transpiração e 

eficiência de uso da água), crescimento (área foliar, altura, comprimento dos 

entrenós, e massa de raízes), desenvolvimento (duração do ciclo), e frutificação 

(fixação, abscisão e apodrecimento de estruturas reprodutivas). Ou seja, pode-se 

entender que os resultados analisados representam a soma dos efeitos causados 

por temperatura e chuva. 

 A presente pesquisa teve como objeto de estudo a relação entre informações 

climatológicas e agronômicas. Diante de sua simplicidade e da complexidade das 

relações entre as diferentes fases do sistema agrícola (solo, planta, atmosfera e fase 

biótica - plantas daninhas, pragas e doenças, principalmente), torna-se oportuno 

argumentar que este trabalho não teve o propósito de caracterizar respostas em 

nível de planta, nem de variações locais, tampouco estabelecer padrões, mas sim 

caracterizar a ordem de grandeza e as principais tendências de respostas da cultura 

do algodão às variações de temperatura e chuva. 

 Tanto temperatura mínima quanto máxima promoveram respostas em 

produtividade e qualidade de fibra pelo algodoeiro. No entanto, temperatura mínima 

foi o elemento mais limitante a esta malvácea, por promover 133% mais resultados 
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significativos quando comparado à temperatura máxima. A comparação entre 

temperaturas mínima e máxima pode ainda ser amplificada pelas correlações que 

envolveram temperatura extremas (F20 e F35), que resultaram em grande influência 

do aumento da frequência de ocorrência de dias com temperaturas inferiores a 20ºC, 

principalmente sobre produtividade de algodão em caroço, micronaire e maturidade 

de fibra, enquanto que temperaturas superiores a 35ºC não influenciaram 

significativamente nenhuma variável agronômica testada. Este resultado é coerente 

com o que há conhecido para esta espécie, originária de regiões de altas 

temperaturas, o que promoveu a evolução de mecanismos adaptativos muito mais 

para calor do que para o frio. 

 Como já esperado, variações de chuva, em quantidade acumulada, média e 

frequência de ocorrência, influenciaram fortemente parâmetros de produtividade e 

qualidade de fibra, com destaque para produtividade de algodão em caroço, índice 

micronaire e maturidade.  

 Não menos importante, a radiação solar é outro elemento climatológico 

limitante ao algodoeiro, principalmente por sua deficiência. Apresenta associação à 

chuva, pela ocorrência da nebulosidade. Assim, quanto maior a nebulosidade menor 

a atividade do aparato fotossintético da planta, que em determinada ocorrência pode 

afetar o resultado final de produtividade e qualidade de fibra. Entretanto, os 

resultados apresentados permitem inferir que a maior frequência de ocorrência de 

dias com chuva promoveu resposta positiva do algodoeiro em termos de 

produtividade e qualidade de fibra. A radiação solar não foi objeto de análise desta 

pesquisa, o que limita a possibilidade de fazer inferências aprofundadas. Por 

entender que é um fator importante, incentiva-se que outros trabalhos abordem esse 

fator, contribuindo para a complementação desse tema.  

 Assim como a maioria dos resultados da literatura, os resultados indicam que 

a fase que compreende o período de formação da fibra de 80% das maçãs (E1-

C1+21d) é a fase de desenvolvimento do algodoeiro mais sensível às variações de 

temperatura e chuva. Como implicação de manejo ao cultivo do algodoeiro, esse 

resultado pode fundamentar o planejamento de determinadas ações, como irrigação, 

época de semeadura e sistema de produção (convencional ou adensado). 

 Embora a comparação entre cultivares não tenha sido objetivo direto dessa 

pesquisa, foi observado maior frequência de respostas significativas à variação de 

chuva pelo cultivar FiberMax 993 quando comparado aos demais. Contudo, para 
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variação de temperatura, o padrão de resposta de todos os cultivares foi muito 

semelhante no que se refere à produtividade e qualidade de fibra. 

 Independentemente de local e ano, o fator época de semeadura lidera 

oscilações dos elementos climatológicos. A primeira época de semeadura ocorre ao 

final da primavera, e as três demais épocas tem sua implantação ao longo do verão.  

Dessa forma, o avanço temporal da época de semeadura expõe a fase F1-C1+21d - 

mais responsiva à melhora do ambiente – a uma maior probabilidade de ocorrência 

de temperaturas mínimas abaixo de 20ºC e menor quantidade acumulada e 

frequência de chuva, que foram as principais causas de variação que limitaram a 

produtividade e qualidade de fibra do presente trabalho. 

 Além da contribuição direta, gerada por seus resultados, este trabalho gera 

subsídios para melhor compreensão do tema no âmbito regional. Bem como, poderá 

contribuir para embasamento a elaboração de projetos de pesquisas futuros, não só 

para o estado de Mato Grosso, mas também para as demais regiões de cerrado 

onde se cultiva o algodoeiro, podendo ser utilizado como uma ferramenta para 

estudos de zoneamentos climáticos da cultura que envolvam produtividade e 

qualidade de fibra. 
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6 CONCLUSÕES 

 Em virtude dos resultados obtidos e com o que foi discutido, conclui-se que: 

(i) a qualidade de fibra e produtividade do algodoeiro tem maior sensibilidade às 

variações de temperatura e chuva ocorridas entre as fases do início do florescimento 

ao ponto de maturidade fisiológica; (ii) o aumento da amplitude térmica interfere 

negativamente na produtividade de algodão em caroço, índice micronaire e 

maturidade de fibra, e positivamente na resistência da fibra; (iii) variações de 

temperatura mínima tem maior influência, quando comparadas à temperatura 

máxima, sobre a produtividade e qualidade de fibra de algodão; (iv) a redução de 

temperatura mínima, inferior a 20ºC, interfere negativamente na produtividade de 

algodão em caroço, rendimento de fibra, índice micronaire e maturidade; (v) a 

elevação da temperatura máxima média interfere positivamente na resistência e 

negativamente no comprimento de fibra; entretanto, extremos de temperatura 

máxima, acima de 35ºC, não estão associados às variações produtividade e 

qualidade de fibra; e (vi) o aumento de chuva, em quantidade e frequência de 

ocorrência, está associado à elevação da produtividade de algodão em caroço, do 

índice micronaire e da maturidade da fibra de algodão. 
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APÊNDICE A - Valores dos elementos climáticos: dias da fase (DF, dias: soma) E-F1, temperatura mínima (Tmín, ºC), frequência de ocorrência de dias com 
temperatura mínima inferior a 20ºC (F20, %) temperatura máxima (Tmáx, ºC), frequência de ocorrência de dias com temperatura mínima 
superior a 35ºC (F35, %), amplitude térmica (AT, ºC), chuva acumulada (Ca, mm), Chuva média (Cm, mm), frequência de ocorrência de dias 
com chuva (FRc, %); durante a fase de emergência à primeira flor (E-F1), para os ambientes gerados pela combinação das causas de 
variação dos experimentos de campo: local (L), época de semeadura (ES) e safra (S) 

(continua) 
S L1 ES2 DF Tmín F20 

Tmáx F35 
AT Ca Cm FRc Média DP3 Média DP Média DP Média DP 

2003/04 CNP 1 55 21,98 1,36 1,82 31,80 2,08 7,27 9,82 2,49 759,00 19,97 18,80 69,09 
2003/04 CNP 2 58 21,73 1,48 6,90 31,10 2,01 5,17 9,37 2,67 855,90 21,95 20,37 67,24 
2003/04 CNP 3 57 21,40 1,31 10,53 31,56 1,95 5,26 10,16 2,63 779,60 21,07 21,56 64,91 
2003/04 CNP 4 56 21,28 1,28 8,93 32,32 1,68 5,36 11,03 2,25 484,80 16,16 15,52 53,57 
2003/04 CV 1 53 23,31 0,80 0,00 31,50 2,22 7,55 8,19 2,35 371,50 10,32 9,38 67,92 
2003/04 CV 2 52 23,19 0,85 0,00 30,93 1,84 1,92 7,74 1,99 361,00 10,31 9,16 67,31 
2003/04 CV 3 50 23,65 1,19 0,00 32,68 2,52 22,00 9,03 2,07 315,60 9,56 9,37 66,00 
2003/04 CV 4 47 23,98 1,07 0,00 33,95 1,94 34,04 9,97 1,80 263,10 10,12 9,76 55,32 
2003/04 ITI 1 49 23,37 2,80 2,03 33,09 2,87 22,34 9,72 3,28 448,00 21,33 17,46 42,65 
2003/04 ITI 2 55 22,26 1,31 3,64 31,73 1,90 1,82 9,47 2,34 566,60 20,24 17,46 50,91 
2003/04 PET 1 54 22,60 1,08 0,00 31,66 2,28 5,56 9,06 2,43 582,70 17,14 15,23 62,96 
2003/04 PET 2 56 22,09 1,04 1,79 31,30 2,08 1,79 9,20 2,37 680,90 18,40 17,61 66,07 
2003/04 SAP 1 57 22,01 0,98 1,75 31,16 2,27 7,02 9,15 2,44 662,30 15,77 13,50 73,68 
2003/04 SAP 2 59 21,84 0,99 3,39 30,59 1,94 1,69 8,75 2,21 733,70 15,95 14,10 77,97 
2003/04 SAP 3 58 21,54 0,96 6,90 30,99 1,88 1,72 9,45 2,25 675,00 16,46 14,89 70,69 
2003/04 SAP 4 56 21,57 0,98 5,36 31,92 1,56 1,79 10,35 1,88 369,30 11,19 10,27 58,93 
2003/04 SOR 1 56 21,96 0,72 1,79 31,42 1,92 1,79 9,46 2,19 920,70 18,79 20,06 87,50 
2003/04 SOR 2 56 22,01 0,76 1,79 31,28 1,97 3,57 9,27 2,22 979,00 20,40 22,67 85,71 
2004/05 CNP 1 56 21,77 1,46 5,36 31,63 2,71 5,36 9,86 2,54 828,10 21,79 16,89 67,86 
2004/05 CNP 2 51 21,99 1,68 7,84 32,21 3,02 9,80 10,22 2,83 624,00 18,91 16,07 64,71 
2004/05 CNP 3 53 22,50 2,04 6,33 32,47 3,23 17,09 9,97 3,20 463,27 12,63 9,91 69,62 
2004/05 CNP 4 53 22,23 1,17 0,00 32,65 2,54 16,98 10,42 2,68 474,10 11,56 9,63 77,36 
2004/05 CV 1 54 22,98 1,10 3,70 31,45 2,27 5,56 8,47 2,07 428,20 11,57 13,21 68,52 
2004/05 CV 2 53 22,79 1,21 3,77 32,01 2,29 3,77 9,22 2,39 354,20 11,43 12,46 58,49 
2004/05 CV 3 52 22,99 1,30 3,85 32,33 2,25 5,77 9,34 2,33 335,30 11,56 13,02 55,77 
2004/05 CV 4 52 22,87 1,29 3,85 32,51 2,33 5,77 9,63 2,41 360,20 12,42 13,23 55,77 
2004/05 ITI 1 53 21,71 1,67 13,21 32,81 2,26 18,87 11,10 2,83 382,80 15,31 11,53 47,17 
2004/05 ITI 2 54 21,49 1,57 12,96 32,96 2,30 20,37 11,46 2,73 370,40 14,25 11,24 48,15 
2004/05 PET 1 58 22,02 0,99 1,72 30,80 2,22 0,00 8,78 2,51 515,30 13,93 11,60 63,79 
2004/05 PET 2 54 22,01 1,33 7,41 32,20 2,12 7,41 10,18 2,60 288,90 10,70 8,40 50,00 
2004/05 SAP 1 56 21,72 1,09 5,36 31,73 2,64 5,36 10,01 2,28 623,20 14,49 10,78 76,79 
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APÊNDICE A - Valores dos elementos climáticos: dias da fase (DF, dias: soma) E-F1, temperatura mínima (Tmín, ºC), frequência de ocorrência de dias com 
temperatura mínima inferior a 20ºC (F20, %) temperatura máxima (Tmáx, ºC), frequência de ocorrência de dias com temperatura mínima 
superior a 35ºC (F35, %), amplitude térmica (AT, ºC), chuva acumulada (Ca, mm), Chuva média (Cm, mm), frequência de ocorrência de dias 
com chuva (FRc, %); durante a fase de emergência à primeira flor (E-F1), para os ambientes gerados pela combinação das causas de 
variação dos experimentos de campo: local (L), época de semeadura (ES) e safra (S) 

(continuação) 
S L1 ES2 DF Tmín F20 

Tmáx F35 
AT Ca Cm FRc Média DP3 Média DP Média DP Média DP 

2004/05 SAP 2 52 21,87 1,25 5,77 32,27 2,79 7,69 10,40 2,27 476,00 13,22 9,84 69,23 
2004/05 SAP 3 53 22,03 1,30 5,66 32,71 2,91 11,32 10,68 2,36 508,70 13,39 9,73 71,70 
2004/05 SAP 4 52 22,09 0,73 0,00 33,28 2,56 25,00 11,19 2,52 462,00 11,55 9,01 76,92 
2004/05 SOR 1 55 22,03 0,79 0,00 31,96 2,03 5,45 9,93 2,09 543,20 13,25 12,13 74,55 
2004/05 SOR 2 53 22,29 0,89 0,00 32,22 2,08 7,55 9,93 2,06 394,60 11,27 11,29 66,04 
2004/05 SOR 3 53 22,39 0,68 0,00 32,26 1,72 1,89 9,88 1,74 597,40 15,32 14,54 73,58 
2004/05 SOR 4 52 21,82 0,76 1,92 33,15 2,12 19,23 11,33 2,48 526,50 15,95 14,20 63,46 
2005/06 CNP 1 56 21,91 0,89 1,78 31,51 2,28 7,73 9,60 2,54 521,82 14,46 14,31 64,34 
2005/06 CNP 2 56 22,11 1,33 2,39 31,52 2,14 6,61 9,41 2,53 549,67 16,35 14,46 60,42 
2005/06 CV 1 53 22,51 0,71 0,00 32,41 2,71 15,09 9,90 2,80 311,70 10,75 8,28 54,72 
2005/06 CV 2 53 22,57 0,77 0,00 32,34 2,62 16,98 9,77 2,72 373,20 12,04 8,98 58,49 
2005/06 CV 3 52 22,82 0,65 0,00 32,53 1,55 1,92 9,71 1,63 580,60 16,13 12,06 69,23 
2005/06 CV 4 52 22,76 0,64 0,00 32,52 1,29 1,92 9,76 1,31 564,80 14,86 11,90 73,08 
2005/06 ITI 1 61 21,79 0,99 3,28 29,77 2,82 0,00 7,98 2,83 470,80 14,27 11,13 54,10 
2005/06 ITI 2 59 21,99 1,01 1,69 30,39 2,37 0,00 8,40 2,61 496,60 14,19 11,47 59,32 
2005/06 PET 1 61 22,29 1,27 1,64 29,33 2,68 0,83 7,04 2,51 495,99 13,78 10,77 58,95 
2005/06 SAP 1 62 22,12 0,87 1,61 29,22 2,57 0,00 7,09 2,51 496,40 13,79 10,73 58,06 
2005/06 SAP 2 62 22,12 0,87 1,61 29,22 2,57 0,00 7,09 2,51 496,40 13,79 10,73 58,06 
2005/06 SAP 3 62 22,12 0,87 1,61 29,22 2,57 0,00 7,09 2,51 496,40 13,79 10,73 58,06 
2005/06 SOR 1 52 21,56 0,75 0,00 33,64 3,96 46,15 12,08 3,93 520,40 15,31 15,21 65,38 
2005/06 SOR 2 48 21,85 0,72 0,00 35,27 2,92 60,42 13,42 3,15 458,60 14,79 15,95 64,58 
2005/06 SOR 3 51 21,93 0,61 0,00 33,64 2,28 29,41 11,71 2,34 595,30 16,54 16,50 70,59 
2006/07 CNP 1 58 21,41 0,68 1,72 30,05 2,09 0,00 8,64 2,29 404,50 12,26 10,28 56,90 
2006/07 CNP 2 58 21,29 0,78 5,17 30,23 2,35 1,72 8,94 2,55 370,10 10,57 9,72 60,34 
2006/07 CNP 3 61 21,06 0,79 6,56 30,64 2,31 1,64 9,58 2,59 508,50 14,53 14,09 57,38 
2006/07 CNP 4 59 20,85 0,68 10,17 31,61 1,98 3,39 10,77 2,04 374,60 13,87 12,74 45,76 
2006/07 PET 1 53 22,24 0,81 0,00 32,52 1,84 7,55 10,28 2,22 555,80 13,56 13,10 77,36 
2006/07 PET 2 54 22,01 1,10 3,70 32,37 1,92 3,70 10,36 2,48 413,10 10,87 10,74 70,37 
2006/07 SOR 1 58 21,96 0,85 3,45 30,74 2,09 0,00 8,77 2,29 622,90 15,19 14,07 70,69 
2006/07 SOR 2 55 21,95 0,76 0,00 30,78 1,94 0,00 8,83 2,05 775,70 18,04 18,71 78,18 
2006/07 SOR 3 57 21,81 0,69 0,00 31,42 2,45 5,26 9,61 2,50 791,90 20,31 18,76 68,42 
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APÊNDICE A - Valores dos elementos climáticos: dias da fase (DF, dias: soma) E-F1, temperatura mínima (Tmín, ºC), frequência de ocorrência de dias com 
temperatura mínima inferior a 20ºC (F20, %) temperatura máxima (Tmáx, ºC), frequência de ocorrência de dias com temperatura mínima 
superior a 35ºC (F35, %), amplitude térmica (AT, ºC), chuva acumulada (Ca, mm), Chuva média (Cm, mm), frequência de ocorrência de dias 
com chuva (FRc, %); durante a fase de emergência à primeira flor (E-F1), para os ambientes gerados pela combinação das causas de 
variação dos experimentos de campo: local (L), época de semeadura (ES) e safra (S) 

(continuação) 
S L1 ES2 DF Tmín F20 

Tmáx F35 
AT Ca Cm FRc Média DP3 Média DP Média DP Média DP 

2006/07 SOR 4 55 21,80 0,66 0,00 32,21 2,20 7,27 10,41 2,15 569,30 18,98 17,82 54,55 
2007/08 CNP 1 61 20,77 0,56 11,48 29,77 1,88 0,00 9,00 2,04 310,20 7,76 6,05 65,57 
2007/08 CNP 2 61 20,71 0,54 13,11 29,83 2,12 0,00 9,12 2,24 415,90 8,49 6,13 80,33 
2007/08 CNP 3 65 20,64 0,56 13,85 29,87 2,03 0,00 9,22 2,16 459,70 9,01 6,56 78,46 
2007/08 CNP 4 61 20,32 1,20 24,59 30,19 1,90 0,00 9,87 2,22 461,20 9,22 6,98 81,97 
2007/08 ITI 1 55 22,27 0,99 1,82 31,61 2,41 3,64 9,34 2,51 401,90 11,48 9,61 63,64 
2007/08 ITI 2 60 21,43 1,18 15,00 30,61 2,10 1,67 9,18 2,31 566,50 12,32 9,37 76,67 
2007/08 PET 1 60 21,42 1,02 11,67 30,68 2,63 3,33 9,26 2,69 463,20 10,77 9,50 71,67 
2007/08 PET 2 64 21,02 1,02 15,63 29,76 2,20 1,56 8,73 2,22 618,80 11,90 9,48 81,25 
2007/08 SOR 1 61 21,27 0,67 3,26 30,20 2,42 0,00 8,93 2,68 823,73 15,71 17,26 85,34 
2007/08 SOR 2 61 21,26 0,70 4,92 30,47 2,66 1,64 9,21 2,96 816,70 15,12 14,61 88,52 
2007/08 SOR 3 60 21,22 0,73 5,00 30,65 2,60 1,67 9,43 2,90 839,50 16,46 15,18 85,00 
2007/08 SOR 4 58 21,04 0,98 10,34 31,58 2,06 3,45 10,54 2,40 616,10 14,67 11,88 72,41 
2008/09 CNP 1 57 21,07 0,93 8,77 30,65 2,37 3,51 9,57 2,47 176,30 9,79 5,49 31,58 
2008/09 CNP 3 56 21,28 0,93 8,93 31,15 2,29 5,36 9,87 2,50 243,80 8,41 6,48 51,79 
2008/09 CNP 4 58 21,49 0,94 5,17 31,16 2,26 5,17 9,66 2,50 402,60 9,59 7,62 72,41 
2008/09 CV 2 63 19,99 1,37 39,68 29,87 2,37 1,59 9,87 2,54 471,80 12,42 12,66 60,32 
2008/09 CV 3 66 20,28 1,04 39,39 29,81 1,93 0,00 9,54 2,14 359,00 8,55 7,87 63,64 
2008/09 CV 4 63 20,28 1,02 38,10 29,50 1,96 0,00 9,22 2,15 267,50 7,23 6,02 58,73 
2008/09 PET 1 64 20,75 1,17 15,63 29,96 2,41 0,00 9,21 2,48 485,30 9,33 6,99 81,25 
2008/09 PET 2 60 20,68 1,18 16,67 30,17 2,48 0,00 9,49 2,48 481,50 10,47 10,09 76,67 
2008/09 SAP 1 64 20,64 0,78 12,50 30,19 2,58 3,13 9,55 2,68 429,70 8,43 6,80 79,69 
2008/09 SAP 2 63 20,81 0,75 9,52 30,22 2,33 1,59 9,41 2,48 484,80 8,51 6,94 90,48 
2008/09 SAP 3 59 20,81 0,82 11,86 30,44 2,17 1,69 9,63 2,33 496,50 9,37 7,33 89,83 
2008/09 SOR 3 56 22,09 0,69 0,00 31,57 2,12 1,79 9,48 2,08 357,60 13,75 10,62 46,43 
2009/10 CNP 1 52 23,62 1,37 0,00 31,62 2,57 11,54 8,00 2,44 431,90 13,09 13,75 63,46 
2009/10 CNP 2 49 24,57 1,09 0,00 32,12 2,74 14,29 7,56 2,71 617,90 19,31 19,89 65,31 
2009/10 CNP 3 49 24,57 2,14 0,00 32,29 2,56 12,24 7,72 3,27 657,70 19,34 19,47 69,39 
2009/10 CV 2 66 20,62 0,64 13,64 29,41 2,34 0,00 8,79 2,19 649,40 18,04 15,22 54,55 
2009/10 CV 3 60 20,86 0,83 8,33 29,94 2,72 5,00 9,08 2,49 582,50 17,65 15,20 55,00 
2009/10 CV 4 60 20,97 0,79 5,00 29,83 2,65 5,00 8,87 2,47 600,70 18,20 15,07 55,00 
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APÊNDICE A - Valores dos elementos climáticos: dias da fase (DF, dias: soma) E-F1, temperatura mínima (Tmín, ºC), frequência de ocorrência de dias com 
temperatura mínima inferior a 20ºC (F20, %) temperatura máxima (Tmáx, ºC), frequência de ocorrência de dias com temperatura mínima 
superior a 35ºC (F35, %), amplitude térmica (AT, ºC), chuva acumulada (Ca, mm), Chuva média (Cm, mm), frequência de ocorrência de dias 
com chuva (FRc, %); durante a fase de emergência à primeira flor (E-F1), para os ambientes gerados pela combinação das causas de 
variação dos experimentos de campo: local (L), época de semeadura (ES) e safra (S). 

(conclusão) 
S L1 ES2 DF Tmín F20 

Tmáx F35 
AT Ca Cm FRc Média DP3 Média DP Média DP Média DP 

2009/10 ITI 1 62 21,45 0,64 1,61 30,01 2,33 0,00 8,56 2,18 523,20 14,95 16,34 56,45 
2009/10 ITI 2 56 21,57 0,71 1,79 30,51 2,37 0,00 8,94 2,21 467,20 18,69 17,65 44,64 
2009/10 PET 1 58 21,01 0,73 8,19 30,33 2,20 1,72 9,33 2,18 356,70 10,49 8,56 58,62 
2009/10 PET 2 60 21,24 0,64 1,67 30,63 2,32 1,67 9,39 2,19 427,40 11,55 9,22 61,67 
2009/10 PET 3 58 21,30 0,66 1,72 31,57 2,38 1,72 10,28 2,44 273,60 8,29 6,96 56,90 
2009/10 SAP 1 60 22,13 0,85 0,00 29,74 2,19 0,00 7,62 2,48 760,30 20,01 18,57 63,33 
2009/10 SAP 2 59 22,00 0,95 3,39 30,33 2,26 0,00 8,33 2,70 695,10 17,82 17,89 66,10 
2009/10 SAP 3 64 21,10 2,07 17,19 29,68 2,44 0,00 8,58 3,13 610,90 15,27 13,08 62,50 
2010/11 CNP 1 63 21,00 0,98 11,11 28,81 1,99 0,00 7,81 2,32 575,30 18,56 15,79 49,21 
2010/11 CNP 2 63 20,93 0,92 9,52 28,83 1,95 0,00 7,90 2,15 578,80 16,54 14,01 55,56 
2010/11 CV 2 68 20,09 1,04 45,59 28,17 1,83 0,00 8,08 1,98 685,80 15,24 16,61 66,18 
2010/11 PET 1 62 20,36 0,75 32,26 29,92 2,12 0,00 9,55 2,03 580,50 14,16 15,29 66,13 
2010/11 SAP 1 67 20,51 1,10 22,39 28,06 2,00 0,00 7,55 2,52 671,30 14,59 12,47 68,66 
Média   57 21,77 1,01 6,72 31,16 2,28 6,13 9,39 2,42 522,42 14,09 12,62 65,35 

Mínima   47 19,99 0,54 0,00 28,06 1,29 0,00 7,04 1,31 176,30 7,23 5,49 31,58 
Máxima   68 24,57 2,80 45,59 35,27 3,96 60,42 13,42 3,93 979,00 21,95 22,67 90,48 

Amplitude   21 4,58 2,26 45,49 7,21 2,67 60,42 6,38 3,93 802,70 14,72 17,17 58,90 
1 (CNP) Campo Novo do Parecis, (CV) Campo Verde, (ITI) Itiquira, (PET) Serra da Petrovina, (SAP) Sapezal, e (SOR) Sorriso. 
2 (1) 05 a 21 de dezembro, (2) 22 de dezembro a 10 de janeiro, (3) 11 a 25 de janeiro e (4) 25 de janeiro a 20 de fevereiro. 
3 DP: Desvio padrão. 
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APÊNDICE B - Valores dos elementos climáticos: dias da fase (DF, dias: soma) F1-C1+21d, temperatura mínima (Tmín, ºC), frequência de ocorrência de dias 
com temperatura mínima inferior a 20ºC (F20, %) temperatura máxima (Tmáx, ºC), frequência de ocorrência de dias com temperatura mínima 
superior a 35ºC (F35, %), amplitude térmica (AT, ºC), chuva acumulada (Ca, mm), Chuva média (Cm, mm), frequência de ocorrência de dias 
com chuva (FRc, %); durante a fase primeira flor ao primeiro capulho, mais 21 dias (F1-C1+21d), para os ambientes gerados pela combinação 
das causas de variação dos experimentos de campo: local (L), época de semeadura (ES) e safra (S) 

(continua) 
S L1 ES2 DF Tmín F20 

Tmáx F35 
AT Ca Cm FRc Média DP3 Média DP Média DP Média DP 

2003/04 CNP 1 83 21,25 1,25 10,84 31,86 2,07 3,61 10,61 2,53 705,30 15,67 16,07 54,22 
2003/04 CNP 2 91 19,97 2,16 38,46 31,15 3,12 2,20 11,18 2,84 412,70 10,58 10,61 42,86 
2003/04 CNP 3 97 18,86 2,75 55,67 31,15 3,29 1,03 12,29 3,52 218,10 8,08 5,69 27,84 
2003/04 CNP 4 102 17,90 2,62 73,53 31,04 3,40 2,94 13,14 3,90 163,30 7,10 5,12 22,55 
2003/04 CV 1 69 23,68 1,08 0,00 33,74 2,06 30,43 10,06 1,91 363,90 9,58 8,71 55,07 
2003/04 CV 2 65 23,78 1,02 0,00 34,16 1,76 33,85 10,38 1,85 331,00 9,46 8,85 53,85 
2003/04 CV 3 84 21,04 2,94 30,95 31,71 3,88 14,29 10,67 3,22 202,30 8,09 5,58 29,76 
2003/04 CV 4 91 19,76 3,22 48,35 31,29 3,83 7,69 11,52 3,76 189,50 9,02 5,40 23,08 
2003/04 ITI 1 79 21,94 1,36 5,07 32,26 1,97 2,54 10,33 2,38 494,98 12,99 13,24 48,31 
2003/04 ITI 2 82 21,27 2,00 18,29 32,08 2,41 2,44 10,81 2,54 359,20 9,71 10,78 45,12 
2003/04 PET 1 83 21,57 1,28 7,23 31,56 1,71 0,00 9,99 2,22 520,00 14,44 13,02 43,37 
2003/04 PET 2 92 20,26 2,43 35,87 30,79 2,41 0,00 10,53 2,62 339,80 10,96 8,20 33,70 
2003/04 SAP 1 83 21,45 0,94 7,23 31,64 1,90 3,61 10,19 2,09 618,00 11,88 11,21 62,65 
2003/04 SAP 2 89 20,36 2,06 30,34 31,09 2,86 3,37 10,74 2,49 407,60 10,19 8,53 44,94 
2003/04 SAP 3 95 19,11 2,57 53,68 31,25 3,10 2,11 12,14 3,20 191,60 7,37 4,81 27,37 
2003/04 SAP 4 102 17,98 2,37 74,51 31,06 3,44 2,94 13,08 3,73 123,50 6,86 3,56 17,65 
2003/04 SOR 1 72 22,23 1,03 0,00 34,08 2,16 36,11 11,84 2,45 699,30 17,93 20,10 54,17 
2003/04 SOR 2 72 21,95 1,25 5,56 34,39 1,91 38,89 12,44 2,18 433,50 14,95 15,09 40,28 
2004/05 CNP 1 75 22,19 1,52 4,00 33,17 2,47 24,00 10,98 2,75 573,90 11,96 10,01 64,00 
2004/05 CNP 2 76 21,27 2,39 18,42 32,62 2,88 19,74 11,34 2,74 512,20 10,67 9,70 63,16 
2004/05 CNP 3 82 20,20 2,19 39,84 33,01 2,53 14,63 12,82 2,24 233,53 7,00 6,05 40,65 
2004/05 CNP 4 86 19,41 2,19 58,14 32,78 2,79 11,63 13,36 2,59 135,10 6,43 5,10 24,42 
2004/05 CV 1 73 22,67 1,19 1,37 33,20 2,29 15,07 10,53 2,66 469,80 13,42 11,42 47,95 
2004/05 CV 2 79 21,88 2,21 16,46 32,26 3,27 12,66 10,39 2,95 448,20 13,18 10,89 43,04 
2004/05 CV 3 80 21,32 2,23 27,50 32,42 3,25 12,50 11,10 3,23 370,20 12,77 10,07 36,25 
2004/05 CV 4 81 21,09 2,19 29,63 32,25 3,30 12,35 11,16 3,35 336,60 13,46 9,87 30,86 
2004/05 ITI 1 91 18,84 3,05 58,24 32,47 2,70 14,29 13,63 3,98 496,30 17,73 13,98 30,77 
2004/05 ITI 2 93 18,06 3,15 69,89 32,56 2,60 12,90 14,51 4,01 451,60 19,63 13,85 24,73 
2004/05 PET 1 82 20,86 2,32 26,83 32,35 2,53 7,32 11,50 3,30 430,10 14,34 11,33 36,59 
2004/05 PET 2 88 19,69 2,72 47,73 32,22 2,37 3,41 12,53 3,90 372,20 13,79 10,43 30,68 
2004/05 SAP 1 78 21,64 1,80 6,41 32,87 2,84 19,23 11,24 2,29 610,30 11,30 9,63 69,23 
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APÊNDICE B - Valores dos elementos climáticos: dias da fase (DF, dias: soma) F1-C1+21d, temperatura mínima (Tmín, ºC), frequência de ocorrência de dias 
com temperatura mínima inferior a 20ºC (F20, %) temperatura máxima (Tmáx, ºC), frequência de ocorrência de dias com temperatura mínima 
superior a 35ºC (F35, %), amplitude térmica (AT, ºC), chuva acumulada (Ca, mm), Chuva média (Cm, mm), frequência de ocorrência de dias 
com chuva (FRc, %); durante a fase primeira flor ao primeiro capulho, mais 21 dias (F1-C1+21d), para os ambientes gerados pela combinação 
das causas de variação dos experimentos de campo: local (L), época de semeadura (ES) e safra (S). 

(continuação) 
S L1 ES2 DF Tmín F20 

Tmáx F35 
AT Ca Cm FRc Média DP3 Média DP Média DP Média DP 

2004/05 SAP 2 75 21,20 1,85 13,33 32,81 2,81 17,33 11,61 2,35 528,90 10,79 9,76 65,33 
2004/05 SAP 3 82 20,43 1,83 30,49 32,77 2,60 15,85 12,35 2,25 344,60 8,84 8,16 47,56 
2004/05 SAP 4 90 18,87 2,27 63,33 32,37 2,47 5,56 13,50 2,43 136,50 6,50 5,69 23,33 
2004/05 SOR 1 77 21,80 1,19 5,19 32,83 2,19 15,58 11,03 2,45 689,50 15,32 13,35 58,44 
2004/05 SOR 2 79 21,01 1,63 20,25 33,19 2,11 18,99 12,18 2,87 615,00 15,77 12,81 49,37 
2004/05 SOR 3 81 19,51 1,78 51,85 34,19 1,72 30,86 14,68 2,45 113,60 8,11 4,88 17,28 
2004/05 SOR 4 87 18,28 2,01 73,56 33,98 1,73 26,44 15,70 2,86 59,80 7,48 2,82 9,20 
2005/06 CNP 1 85 21,42 2,34 16,73 31,10 2,66 1,17 9,68 3,03 741,68 15,81 13,73 55,09 
2005/06 CNP 2 92 20,08 3,34 39,09 30,87 3,00 1,09 10,79 3,63 468,53 13,22 9,90 38,64 
2005/06 CV 1 77 22,38 1,23 2,60 32,20 2,04 2,60 9,81 2,12 698,30 13,43 10,85 67,53 
2005/06 CV 2 87 20,40 3,73 26,44 31,64 2,58 1,15 11,25 3,42 593,60 13,49 10,46 50,57 
2005/06 CV 3 95 18,64 3,29 61,05 31,55 3,03 1,05 12,92 3,93 271,90 10,46 6,56 27,37 
2005/06 CV 4 99 17,86 2,86 77,78 31,59 3,15 3,03 13,73 3,82 176,50 11,03 5,19 16,16 
2005/06 ITI 1 119 17,44 4,45 56,30 29,07 2,85 0,00 11,62 4,88 588,20 13,37 10,73 36,97 
2005/06 ITI 2 131 15,88 4,00 75,57 29,17 3,00 0,76 13,28 4,75 451,70 15,06 10,19 22,90 
2005/06 PET 1 110 19,01 4,24 40,71 28,77 2,55 0,00 9,76 4,43 643,41 13,40 12,20 43,84 
2005/06 SAP 1 110 18,93 4,26 41,82 28,76 2,53 0,00 9,83 4,47 643,00 13,40 12,18 43,64 
2005/06 SAP 2 110 18,93 4,26 41,82 28,76 2,53 0,00 9,83 4,47 643,00 13,40 12,18 43,64 
2005/06 SAP 3 110 18,93 4,26 41,82 28,76 2,53 0,00 9,83 4,47 643,00 13,40 12,18 43,64 
2005/06 SOR 1 78 21,40 2,10 7,69 33,05 2,53 23,08 11,66 3,31 813,10 16,59 16,21 62,82 
2005/06 SOR 2 83 20,42 2,67 28,92 32,50 2,23 13,25 12,08 3,50 579,30 14,85 12,76 46,99 
2005/06 SOR 3 87 19,07 3,03 52,87 33,06 2,29 19,54 13,99 4,13 414,10 15,93 11,42 29,89 
2006/07 CNP 1 82 20,59 1,01 19,51 31,55 1,95 2,44 10,95 2,08 386,50 11,37 10,97 41,46 
2006/07 CNP 2 87 19,69 2,36 37,93 31,14 2,65 1,15 11,45 2,46 377,20 12,57 10,83 34,48 
2006/07 CNP 3 100 18,29 2,75 67,00 31,09 2,74 2,00 12,80 3,08 119,30 6,63 3,62 18,00 
2006/07 CNP 4 105 17,51 2,80 80,00 30,98 2,98 1,90 13,46 3,39 79,20 5,66 2,80 13,33 
2006/07 PET 1 79 20,56 1,20 30,38 33,67 2,22 30,38 13,12 2,89 270,60 8,73 7,95 39,24 
2006/07 PET 2 85 18,97 2,77 55,29 33,53 3,20 34,12 14,55 3,37 171,30 8,16 4,87 24,71 
2006/07 SOR 1 79 21,75 0,66 0,00 32,43 2,00 7,59 10,68 2,01 541,40 15,47 14,30 44,30 
2006/07 SOR 2 76 21,43 1,46 7,89 32,51 2,18 7,89 11,08 2,24 269,80 10,79 7,69 32,89 
2006/07 SOR 3 85 19,91 2,49 37,65 32,57 2,21 4,71 12,66 3,08 142,40 8,38 4,45 20,00 
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APÊNDICE B - Valores dos elementos climáticos: dias da fase (DF, dias: soma) F1-C1+21d, temperatura mínima (Tmín, ºC), frequência de ocorrência de dias 
com temperatura mínima inferior a 20ºC (F20, %) temperatura máxima (Tmáx, ºC), frequência de ocorrência de dias com temperatura mínima 
superior a 35ºC (F35, %), amplitude térmica (AT, ºC), chuva acumulada (Ca, mm), Chuva média (Cm, mm), frequência de ocorrência de dias 
com chuva (FRc, %); durante a fase primeira flor ao primeiro capulho, mais 21 dias (F1-C1+21d), para os ambientes gerados pela combinação 
das causas de variação dos experimentos de campo: local (L), época de semeadura (ES) e safra (S). 

(continuação) 
S L ES1 DF2 Tmín F20 

Tmáx F35 
AT Ca Cm FRc Média DP3 Média DP Média DP Média DP 

2006/07 SOR 4 87 19,25 2,54 50,57 32,65 2,17 4,60 13,40 3,26 128,50 8,57 4,30 17,24 
2007/08 CNP 1 94 19,70 1,67 42,55 29,48 2,67 1,06 9,78 2,32 532,20 8,72 6,59 64,89 
2007/08 CNP 2 100 18,80 2,23 60,00 29,34 2,90 1,00 10,54 2,68 412,90 8,79 6,34 47,00 
2007/08 CNP 3 114 17,45 2,33 80,70 29,65 3,06 0,88 12,20 3,41 211,00 7,81 4,61 23,68 
2007/08 CNP 4 106 17,13 2,17 86,79 29,86 3,24 0,94 12,73 3,48 119,60 6,64 3,16 16,98 
2007/08 ITI 1 99 19,85 1,88 41,41 29,75 2,57 0,00 9,91 2,13 597,90 9,64 8,25 62,63 
2007/08 ITI 2 108 18,56 2,49 62,04 29,41 2,66 0,00 10,86 2,76 411,50 8,95 7,42 42,59 
2007/08 PET 1 103 19,38 1,83 51,46 29,37 2,13 0,00 9,99 2,02 606,30 9,94 8,69 59,22 
2007/08 PET 2 110 18,42 2,19 69,09 29,19 2,29 0,00 10,76 2,45 395,90 9,00 7,72 40,00 
2007/08 SOR 1 85 20,97 1,36 13,78 31,16 2,42 2,35 10,19 2,43 604,33 11,11 9,44 63,82 
2007/08 SOR 2 87 20,63 1,54 22,99 31,31 2,26 1,15 10,68 2,46 381,00 9,07 7,29 48,28 
2007/08 SOR 3 90 20,03 1,89 38,89 31,43 2,41 1,11 11,41 2,83 261,80 8,18 5,23 35,56 
2007/08 SOR 4 93 19,01 2,22 61,29 31,84 2,30 0,00 12,83 3,27 109,50 6,08 2,86 19,35 
2008/09 CNP 1 78 21,37 1,45 12,82 31,87 2,02 6,41 10,51 2,94 442,40 8,35 6,77 67,95 
2008/09 CNP 3 87 20,04 2,64 41,38 30,80 2,68 2,30 10,76 3,10 333,70 8,34 5,89 45,98 
2008/09 CNP 4 99 18,68 2,67 67,68 30,81 2,68 2,02 12,14 3,22 132,40 6,02 3,12 22,22 
2008/09 CV 2 103 18,70 2,12 71,84 28,93 2,55 0,00 10,23 2,51 116,10 4,64 2,24 24,27 
2008/09 CV 3 121 17,64 2,25 89,26 28,56 2,64 0,00 10,92 2,50 65,80 4,11 1,48 13,22 
2008/09 CV 4 113 17,27 2,13 98,23 28,75 2,80 0,00 11,49 2,49 35,00 3,50 1,02 8,85 
2008/09 PET 1 96 19,81 1,67 37,50 30,25 1,94 1,04 10,44 2,30 463,30 10,07 8,71 47,92 
2008/09 PET 2 91 19,61 1,74 45,05 30,26 1,80 1,10 10,65 2,25 317,20 8,57 5,80 40,66 
2008/09 SAP 1 97 19,87 2,00 40,21 29,94 1,89 0,00 10,07 2,26 525,80 9,07 7,18 59,79 
2008/09 SAP 2 105 18,76 2,28 65,71 29,76 1,96 0,00 11,01 2,61 313,10 9,49 5,76 31,43 
2008/09 SAP 3 102 17,82 2,47 81,37 29,84 2,36 0,00 12,02 2,86 123,50 7,72 4,07 15,69 
2008/09 SOR 3 87 20,52 1,87 33,33 31,43 1,55 0,00 10,91 2,32 201,10 13,41 8,10 17,24 
2009/10 CNP 1 82 22,09 3,10 17,07 31,19 2,77 4,88 9,10 3,70 821,90 17,49 16,79 57,32 
2009/10 CNP 2 92 20,23 3,83 35,87 30,72 3,11 3,26 10,49 3,98 494,30 12,36 10,15 43,48 
2009/10 CNP 3 100 18,69 3,11 60,00 30,50 3,10 2,00 11,81 3,67 278,40 10,71 6,81 26,00 
2009/10 CV 2 114 18,27 3,02 64,04 28,86 3,18 2,63 10,59 3,05 224,60 12,48 6,78 15,79 
2009/10 CV 3 109 17,97 2,89 70,64 28,62 2,97 0,00 10,65 3,03 176,70 12,62 6,55 12,84 
2009/10 CV 4 116 17,02 3,33 84,48 28,53 3,56 0,00 11,51 3,01 33,20 6,64 2,04 4,31 
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APÊNDICE B - Valores dos elementos climáticos: dias da fase (DF, dias: soma) F1-C1+21d, temperatura mínima (Tmín, ºC), frequência de ocorrência de dias 
com temperatura mínima inferior a 20ºC (F20, %) temperatura máxima (Tmáx, ºC), frequência de ocorrência de dias com temperatura mínima 
superior a 35ºC (F35, %), amplitude térmica (AT, ºC), chuva acumulada (Ca, mm), Chuva média (Cm, mm), frequência de ocorrência de dias 
com chuva (FRc, %); durante a fase primeira flor ao primeiro capulho, mais 21 dias (F1-C1+21d), para os ambientes gerados pela combinação 
das causas de variação dos experimentos de campo: local (L), época de semeadura (ES) e safra (S) 

(conclusão) 
S L1 ES2 DF Tmín F20 

Tmáx F35 
AT Ca Cm FRc Média DP3 Média DP Média DP Média DP 

2009/10 ITI 1 99 19,29 3,49 40,40 30,12 3,11 2,02 10,83 3,05 307,30 13,36 7,86 23,23 
2009/10 ITI 2 97 18,79 3,43 50,52 29,95 3,19 2,06 11,16 3,15 251,70 12,59 6,95 20,62 
2009/10 PET 1 83 20,54 1,68 19,28 31,29 2,28 0,00 10,75 2,35 296,70 8,48 6,18 42,17 
2009/10 PET 2 101 18,66 3,13 53,47 30,60 2,75 0,00 11,94 2,74 178,10 8,10 4,23 21,78 
2009/10 PET 3 111 17,49 2,92 74,77 29,99 2,75 0,00 12,50 3,02 121,90 11,08 3,66 9,91 
2009/10 SAP 1 103 18,69 3,11 60,19 30,19 2,99 0,00 11,51 3,79 352,80 10,38 7,53 33,01 
2009/10 SAP 2 109 17,91 2,98 73,39 29,89 3,33 0,00 11,97 4,10 270,30 10,40 6,63 23,85 
2009/10 SAP 3 116 16,60 3,22 87,93 30,21 3,80 0,00 13,61 3,76 68,70 5,28 2,11 11,21 
2010/11 CNP 1 89 20,18 1,61 26,97 30,16 2,04 0,00 9,98 2,24 449,30 13,21 10,77 38,20 
2010/11 CNP 2 91 19,44 2,13 45,05 30,56 1,88 0,00 11,12 2,65 300,60 11,56 9,10 28,57 
2010/11 CV 2 108 18,39 2,22 69,44 28,45 2,38 0,00 10,05 2,32 193,60 8,80 5,82 20,37 
2010/11 PET 1 93 19,41 1,90 44,09 30,00 2,02 0,00 10,58 2,95 621,10 13,80 10,39 48,39 
2010/11 SAP 1 94 19,11 1,90 54,26 30,17 1,67 0,00 11,06 2,45 424,80 12,87 9,46 35,11 
Média   92 19,74 2,34 42,48 31,21 2,58 6,60 11,48 2,98 369,21 10,81 8,31 36,70 

Mínima   65 15,88 0,66 0,00 28,45 1,55 0,00 9,10 1,85 33,20 3,50 1,02 4,31 
Máxima   131 23,78 4,45 98,23 34,39 3,88 38,89 15,70 4,88 821,90 19,63 20,10 69,23 

Amplitude   66 7,90 3,79 98,23 5,94 2,33 38,89 6,60 3,03 788,70 16,13 19,08 64,92 
1 (CNP) Campo Novo do Parecis, (CV) Campo Verde, (ITI) Itiquira, (PET) Serra da Petrovina, (SAP) Sapezal, e (SOR) Sorriso. 
2 (1) 05 a 21 de dezembro, (2) 22 de dezembro a 10 de janeiro, (3) 11 a 25 de janeiro e (4) 25 de janeiro a 20 de fevereiro. 
3 DP: Desvio padrão. 
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APÊNDICE C - Valores dos elementos climáticos: dias da fase (DF, dias: soma) E-C1+21d, temperatura mínima (Tmín, ºC), frequência de ocorrência de dias 
com temperatura mínima inferior a 20ºC (F20, %) temperatura máxima (Tmáx, ºC), frequência de ocorrência de dias com temperatura mínima 
superior a 35ºC (F35, %), amplitude térmica (AT, ºC), chuva acumulada (Ca, mm), Chuva média (Cm, mm), frequência de ocorrência de dias 
com chuva (FRc, %); durante a fase emergência ao primeiro capulho, mais 21 dias (E-C1+21d), para os ambientes gerados pela combinação 
das causas de variação dos experimentos de campo: local (L), época de semeadura (ES) e safra (S) 

(continua) 
S L1 ES2 DF Tmín F20 

Tmáx F35 
AT Ca Cm FRc Média DP3 Média DP Média DP Média DP 

2003/04 CNP 1 138 21,54 1,34 7,25 31,83 2,07 5,07 10,29 2,53 1464,30 17,64 17,34 60,14 
2003/04 CNP 2 149 20,65 2,10 26,17 31,13 2,73 3,36 10,48 2,90 1268,60 16,26 15,92 52,35 
2003/04 CNP 3 154 19,80 2,62 38,96 31,30 2,87 2,60 11,50 3,37 997,70 15,59 14,87 41,56 
2003/04 CNP 4 158 19,10 2,76 50,63 31,49 2,97 3,80 12,39 3,54 648,10 12,23 10,62 33,54 
2003/04 CV 1 122 23,52 0,98 0,00 32,77 2,40 20,49 9,25 2,30 735,40 9,94 9,01 60,66 
2003/04 CV 2 117 23,51 0,99 0,00 32,72 2,41 19,66 9,21 2,31 692,00 9,89 9,00 59,83 
2003/04 CV 3 134 22,01 2,74 19,40 32,07 3,46 17,16 10,06 2,95 517,90 8,93 7,44 43,28 
2003/04 CV 4 138 21,20 3,35 31,88 32,19 3,53 16,67 10,99 3,30 452,60 9,63 7,35 34,06 
2003/04 ITI 1 128 22,49 2,18 3,90 32,58 2,38 10,15 10,09 2,78 942,98 15,96 15,00 46,13 
2003/04 ITI 2 137 21,67 1,82 12,41 31,94 2,22 2,19 10,27 2,54 925,80 14,24 14,10 47,45 
2003/04 PET 1 137 21,98 1,30 4,38 31,60 1,94 2,19 9,62 2,34 1102,70 15,75 14,06 51,09 
2003/04 PET 2 148 20,96 2,21 22,97 30,98 2,30 0,68 10,03 2,60 1020,70 15,01 13,22 45,95 
2003/04 SAP 1 140 21,68 0,99 5,00 31,44 2,07 5,00 9,76 2,29 1280,30 13,62 12,32 67,14 
2003/04 SAP 2 148 20,95 1,86 19,59 30,89 2,54 2,70 9,94 2,57 1141,30 13,27 11,70 58,11 
2003/04 SAP 3 153 20,03 2,42 35,95 31,15 2,70 1,96 11,12 3,15 866,60 12,93 10,92 43,79 
2003/04 SAP 4 158 19,26 2,63 50,00 31,37 2,94 2,53 12,11 3,45 492,80 9,66 7,20 32,28 
2003/04 SOR 1 128 22,11 0,91 0,78 32,92 2,44 21,09 10,80 2,61 1620,00 18,41 20,28 68,75 
2003/04 SOR 2 128 21,97 1,06 3,91 33,03 2,47 23,44 11,05 2,70 1412,50 18,34 19,55 60,16 
2004/05 CNP 1 131 22,01 1,50 4,58 32,52 2,68 16,03 10,50 2,71 1402,00 16,30 13,79 65,65 
2004/05 CNP 2 127 21,56 2,16 14,17 32,45 2,93 15,75 10,89 2,82 1136,20 14,03 12,88 63,78 
2004/05 CNP 3 135 21,10 2,41 26,73 32,80 2,82 15,59 11,70 2,99 696,80 9,95 8,29 51,98 
2004/05 CNP 4 139 20,49 2,31 35,97 32,73 2,69 13,67 12,24 2,98 609,20 9,83 7,99 44,60 
2004/05 CV 1 127 22,80 1,16 2,36 32,46 2,43 11,02 9,66 2,62 898,00 12,47 12,18 56,69 
2004/05 CV 2 132 22,24 1,92 11,36 32,16 2,91 9,09 9,92 2,79 802,40 12,34 11,51 49,24 
2004/05 CV 3 132 21,97 2,08 18,18 32,38 2,89 9,85 10,41 3,03 705,50 12,16 11,31 43,94 
2004/05 CV 4 133 21,79 2,08 19,55 32,35 2,96 9,77 10,56 3,10 696,80 12,90 11,33 40,60 
2004/05 ITI 1 144 19,90 2,97 41,67 32,60 2,54 15,97 12,70 3,79 879,10 16,59 13,12 36,81 
2004/05 ITI 2 147 19,32 3,14 48,98 32,71 2,49 15,65 13,39 3,87 822,00 16,78 12,95 33,33 
2004/05 PET 1 140 21,34 1,97 16,43 31,71 2,52 4,29 10,37 3,28 945,40 14,11 11,54 47,86 
2004/05 PET 2 142 20,58 2,55 32,39 32,21 2,27 4,93 11,64 3,63 661,10 12,24 9,69 38,03 
2004/05 SAP 1 134 21,67 1,54 5,97 32,40 2,80 13,43 10,72 2,36 1233,50 12,72 10,22 72,39 
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APÊNDICE C - Valores dos elementos climáticos: dias da fase (DF, dias: soma) E-C1+21d, temperatura mínima (Tmín, ºC), frequência de ocorrência de dias 
com temperatura mínima inferior a 20ºC (F20, %) temperatura máxima (Tmáx, ºC), frequência de ocorrência de dias com temperatura mínima 
superior a 35ºC (F35, %), amplitude térmica (AT, ºC), chuva acumulada (Ca, mm), Chuva média (Cm, mm), frequência de ocorrência de dias 
com chuva (FRc, %); durante a fase emergência ao primeiro capulho, mais 21 dias (E-C1+21d), para os ambientes gerados pela combinação 
das causas de variação dos experimentos de campo: local (L), época de semeadura (ES) e safra (S) 

(continuação) 
S L1 ES2 DF Tmín F20 

Tmáx F35 
AT Ca Cm FRc Média DP3 Média DP Média DP Média DP 

2004/05 SAP 2 127 21,47 1,66 10,24 32,59 2,80 13,39 11,11 2,38 1004,90 11,82 9,81 66,93 
2004/05 SAP 3 135 21,06 1,82 20,74 32,75 2,72 14,07 11,69 2,43 853,30 11,08 9,16 57,04 
2004/05 SAP 4 142 20,05 2,42 40,14 32,70 2,53 12,68 12,65 2,69 598,50 9,81 7,90 42,96 
2004/05 SOR 1 132 21,89 1,05 3,03 32,47 2,16 11,36 10,57 2,37 1232,70 14,33 12,82 65,15 
2004/05 SOR 2 132 21,53 1,52 12,12 32,80 2,15 14,39 11,28 2,80 1009,60 13,64 12,18 56,06 
2004/05 SOR 3 134 20,65 2,02 31,34 33,43 1,95 19,40 12,78 3,22 711,00 13,42 10,98 39,55 
2004/05 SOR 4 139 19,60 2,38 46,76 33,67 1,92 23,74 14,07 3,44 586,30 14,30 10,03 29,50 
2005/06 CNP 1 141 21,61 1,91 10,80 31,26 2,51 3,78 9,65 2,84 1263,50 15,22 13,92 58,76 
2005/06 CNP 2 147 20,85 2,93 25,24 31,12 2,72 3,17 10,27 3,32 1018,20 14,76 12,10 46,86 
2005/06 CV 1 130 22,43 1,05 1,54 32,28 2,32 7,69 9,85 2,41 1010,00 12,47 9,97 62,31 
2005/06 CV 2 140 21,22 3,15 16,43 31,91 2,61 7,14 10,69 3,25 966,80 12,89 9,89 53,57 
2005/06 CV 3 147 20,12 3,34 39,46 31,90 2,64 1,36 11,78 3,64 852,50 13,75 9,71 42,18 
2005/06 CV 4 151 19,55 3,31 50,99 31,91 2,69 2,65 12,36 3,70 741,30 13,73 9,19 35,76 
2005/06 ITI 1 180 18,92 4,20 38,33 29,31 2,85 0,00 10,39 4,62 1059,00 13,75 10,92 42,78 
2005/06 ITI 2 190 17,78 4,40 52,63 29,55 2,87 0,53 11,77 4,77 948,30 14,59 10,82 34,21 
2005/06 PET 1 171 20,19 3,82 26,72 28,97 2,60 0,30 8,78 4,06 1139,40 13,56 11,72 49,25 
2005/06 SAP 1 172 20,08 3,77 27,33 28,92 2,55 0,00 8,84 4,09 1139,40 13,56 11,69 48,84 
2005/06 SAP 2 172 20,08 3,77 27,33 28,92 2,55 0,00 8,84 4,09 1139,40 13,56 11,69 48,84 
2005/06 SAP 3 172 20,08 3,77 27,33 28,92 2,55 0,00 8,84 4,09 1139,40 13,56 11,69 48,84 
2005/06 SOR 1 130 21,46 1,69 4,62 33,29 3,18 32,31 11,82 3,56 1333,50 16,07 15,76 63,85 
2005/06 SOR 2 131 20,94 2,27 18,32 33,51 2,83 30,53 12,57 3,43 1037,90 14,83 14,01 53,44 
2005/06 SOR 3 138 20,13 2,79 33,33 33,28 2,30 23,19 13,15 3,73 1009,40 16,28 13,87 44,93 
2006/07 CNP 1 140 20,93 0,97 12,14 30,93 2,14 1,43 10,00 2,44 791,00 11,81 10,71 47,86 
2006/07 CNP 2 145 20,33 2,05 24,83 30,78 2,56 1,38 10,44 2,78 747,30 11,50 10,41 44,83 
2006/07 CNP 3 161 19,34 2,60 44,10 30,92 2,59 1,86 11,58 3,29 627,80 11,85 9,73 32,92 
2006/07 CNP 4 164 18,71 2,78 54,88 31,21 2,68 2,44 12,49 3,24 453,80 11,07 8,37 25,00 
2006/07 PET 1 132 21,23 1,34 18,18 33,21 2,14 21,21 11,98 2,98 826,40 11,48 10,85 54,55 
2006/07 PET 2 139 20,15 2,71 35,25 33,08 2,83 22,30 12,93 3,67 584,40 9,91 8,14 42,45 
2006/07 SOR 1 137 21,84 0,75 1,46 31,71 2,20 4,38 9,88 2,33 1164,30 15,32 14,28 55,47 
2006/07 SOR 2 131 21,65 1,24 4,58 31,78 2,25 4,58 10,14 2,43 1045,50 15,38 14,38 51,91 
2006/07 SOR 3 142 20,67 2,18 22,54 32,11 2,37 4,93 11,44 3,22 934,30 16,68 13,70 39,44 
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APÊNDICE C - Valores dos elementos climáticos: dias da fase (DF, dias: soma) E-C1+21d, temperatura mínima (Tmín, ºC), frequência de ocorrência de dias 
com temperatura mínima inferior a 20ºC (F20, %) temperatura máxima (Tmáx, ºC), frequência de ocorrência de dias com temperatura mínima 
superior a 35ºC (F35, %), amplitude térmica (AT, ºC), chuva acumulada (Ca, mm), Chuva média (Cm, mm), frequência de ocorrência de dias 
com chuva (FRc, %); durante a fase emergência ao primeiro capulho, mais 21 dias (E-C1+21d), para os ambientes gerados pela combinação 
das causas de variação dos experimentos de campo: local (L), época de semeadura (ES) e safra (S) 

(continuação) 
S L1 ES2 DF Tmín F20 

Tmáx F35 
AT Ca Cm FRc Média DP3 Média DP Média DP Média DP 

2006/07 SOR 4 142 20,24 2,38 30,99 32,48 2,18 5,63 12,24 3,23 697,80 15,51 12,32 31,69 
2007/08 CNP 1 155 20,12 1,44 30,32 29,59 2,38 0,65 9,47 2,24 842,40 8,34 6,37 65,16 
2007/08 CNP 2 161 19,52 2,01 42,24 29,53 2,64 0,62 10,00 2,61 828,80 8,63 6,38 59,63 
2007/08 CNP 3 179 18,61 2,44 56,42 29,73 2,72 0,56 11,12 3,33 670,70 8,60 5,94 43,58 
2007/08 CNP 4 167 18,30 2,43 64,07 29,98 2,82 0,60 11,68 3,37 580,80 8,54 5,79 40,72 
2007/08 ITI 1 154 20,71 1,99 27,27 30,42 2,66 1,30 9,71 2,28 999,80 10,31 8,75 62,99 
2007/08 ITI 2 168 19,58 2,52 45,24 29,84 2,54 0,60 10,26 2,72 978,00 10,63 8,58 54,76 
2007/08 PET 1 163 20,13 1,86 36,81 29,85 2,41 1,23 9,72 2,31 1069,50 10,28 9,01 63,80 
2007/08 PET 2 174 19,38 2,23 49,43 29,40 2,27 0,57 10,02 2,56 1014,70 10,57 8,89 55,17 
2007/08 SOR 1 147 21,09 1,13 9,37 30,75 2,45 1,36 9,66 2,60 1428,05 13,37 13,60 72,84 
2007/08 SOR 2 148 20,89 1,30 15,54 30,97 2,46 1,35 10,08 2,77 1197,70 12,48 11,75 64,86 
2007/08 SOR 3 150 20,50 1,64 25,33 31,12 2,51 1,33 10,62 3,01 1101,30 13,27 11,71 55,33 
2007/08 SOR 4 151 19,79 2,09 41,72 31,74 2,21 1,32 11,95 3,16 725,60 12,09 8,94 39,74 
2008/09 CNP 1 135 21,24 1,26 11,11 31,36 2,25 5,19 10,11 2,78 618,70 8,71 6,37 52,59 
2008/09 CNP 3 143 20,52 2,22 28,67 30,93 2,53 3,50 10,41 2,91 577,50 8,37 6,11 48,25 
2008/09 CNP 4 157 19,72 2,58 44,59 30,94 2,53 3,18 11,22 3,20 535,00 8,36 5,89 40,76 
2008/09 CV 2 166 19,19 1,97 59,64 29,28 2,52 0,60 10,10 2,52 587,90 9,33 8,54 37,95 
2008/09 CV 3 187 18,57 2,29 71,66 29,00 2,48 0,00 10,43 2,46 424,80 7,32 5,34 31,02 
2008/09 CV 4 176 18,34 2,32 76,70 29,02 2,55 0,00 10,68 2,61 302,50 6,44 4,13 26,70 
2008/09 PET 1 160 20,19 1,55 28,75 30,13 2,14 0,63 9,95 2,44 948,60 9,68 8,16 61,25 
2008/09 PET 2 151 20,03 1,63 33,77 30,22 2,09 0,66 10,19 2,40 798,70 9,62 8,07 54,97 
2008/09 SAP 1 161 20,17 1,67 29,19 30,04 2,19 1,24 9,86 2,44 955,50 8,77 7,04 67,70 
2008/09 SAP 2 168 19,53 2,11 44,64 29,93 2,11 0,60 10,41 2,67 797,90 8,87 6,62 53,57 
2008/09 SAP 3 161 18,92 2,49 55,90 30,06 2,31 0,62 11,14 2,91 620,00 8,99 6,49 42,86 
2008/09 SOR 3 143 21,13 1,70 20,28 31,48 1,79 0,70 10,35 2,33 558,70 13,63 9,35 28,67 
2009/10 CNP 1 134 22,69 2,67 10,45 31,36 2,69 7,46 8,67 3,30 1253,80 15,67 15,65 59,70 
2009/10 CNP 2 141 21,73 3,78 23,40 31,21 3,05 7,09 9,47 3,85 1112,20 15,45 14,65 51,06 
2009/10 CNP 3 149 20,63 3,95 40,27 31,09 3,04 5,37 10,46 4,02 936,10 15,60 13,38 40,27 
2009/10 CV 2 180 19,13 2,68 45,56 29,06 2,91 1,67 9,93 2,90 874,00 16,19 11,29 30,00 
2009/10 CV 3 169 19,00 2,74 48,52 29,09 2,95 1,78 10,09 2,94 759,20 16,15 11,12 27,81 
2009/10 CV 4 176 18,36 3,32 57,39 28,97 3,33 1,70 10,61 3,10 633,90 16,68 10,03 21,59 

 



 116 

APÊNDICE C - Valores dos elementos climáticos: dias da fase (DF, dias: soma) E-C1+21d, temperatura mínima (Tmín, ºC), frequência de ocorrência de dias 
com temperatura mínima inferior a 20ºC (F20, %) temperatura máxima (Tmáx, ºC), frequência de ocorrência de dias com temperatura mínima 
superior a 35ºC (F35, %), amplitude térmica (AT, ºC), chuva acumulada (Ca, mm), Chuva média (Cm, mm), frequência de ocorrência de dias 
com chuva (FRc, %); durante a fase emergência ao primeiro capulho, mais 21 dias (E-C1+21d), para os ambientes gerados pela combinação 
das causas de variação dos experimentos de campo: local (L), época de semeadura (ES) e safra (S) 

(conclusão) 
S L1 ES2 DF Tmín F20 

Tmáx F35 
AT Ca Cm FRc Média DP3 Média DP Média DP Média DP 

2009/10 ITI 1 161 20,12 2,95 25,47 30,08 2,83 1,24 9,96 2,96 830,50 14,32 12,10 36,02 
2009/10 ITI 2 153 19,81 3,07 32,68 30,16 2,92 1,31 10,35 3,03 718,90 15,98 12,29 29,41 
2009/10 PET 1 141 20,73 1,39 14,72 30,90 2,29 0,71 10,17 2,38 653,40 9,47 7,33 48,94 
2009/10 PET 2 161 19,62 2,80 34,16 30,61 2,59 0,62 10,99 2,83 605,50 10,26 7,02 36,65 
2009/10 PET 3 169 18,79 3,01 49,70 30,53 2,73 0,59 11,74 3,02 395,50 8,99 5,31 26,04 
2009/10 SAP 1 163 19,95 3,02 38,04 30,03 2,72 0,00 10,07 3,85 1113,10 15,46 13,46 44,17 
2009/10 SAP 2 168 19,35 3,14 48,81 30,04 3,00 0,00 10,69 4,06 965,40 14,85 12,63 38,69 
2009/10 SAP 3 180 18,20 3,58 62,78 30,02 3,38 0,00 11,82 4,29 679,60 12,82 9,03 29,44 
2010/11 CNP 1 152 20,52 1,44 20,39 29,60 2,12 0,00 9,08 2,50 1024,60 15,76 13,19 42,76 
2010/11 CNP 2 154 20,05 1,88 30,52 29,86 2,08 0,00 9,81 2,92 879,40 14,42 11,69 39,61 
2010/11 CV 2 176 19,05 2,03 60,23 28,34 2,19 0,00 9,29 2,39 879,40 13,13 11,95 38,07 
2010/11 PET 1 155 19,79 1,61 39,35 29,97 2,05 0,00 10,17 2,66 1201,60 13,97 12,61 55,48 
2010/11 SAP 1 161 19,69 1,76 40,99 29,29 2,09 0,00 9,60 3,02 1096,10 13,87 11,12 49,07 
Média   149 20,48 2,24 29,22 31,17 2,55 6,28 10,69 3,01 891,63 12,79 10,78 47,53 

Mínima   117 17,78 0,75 0,00 28,34 1,79 0,00 8,67 2,24 302,50 6,44 4,13 21,59 
Máxima   190 23,52 4,40 76,70 33,67 3,53 32,31 14,07 4,77 1620,00 18,41 20,28 72,84 

Amplitude   73 5,74 3,65 76,70 5,33 1,74 32,31 5,39 2,53 1317,50 11,97 16,15 51,25 
1 (CNP) Campo Novo do Parecis, (CV) Campo Verde, (ITI) Itiquira, (PET) Serra da Petrovina, (SAP) Sapezal, e (SOR) Sorriso. 
2 (1) 05 a 21 de dezembro, (2) 22 de dezembro a 10 de janeiro, (3) 11 a 25 de janeiro e (4) 25 de janeiro a 20 de fevereiro. 
3 DP: Desvio padrão. 
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