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 RESUMO  
Uma etapa primordial no processo produtivo do algodão é a colheita, onde se estima 
o mínimo possível de perdas, que, variam em função das condições de colheita, 
regulagens e tipo de máquinas, velocidade de colheita, variedade e fatores 
climáticos, podendo provocar prejuízos quali-quantitativos no produto final. A 
presente pesquisa objetivou avaliar o percentual de fibra e as perdas na colheita de 
cultivares de algodão em diferentes velocidades de deslocamento da colhedora. 
Utilizou-se delineamento em blocos casualizados em esquema de parcelas 
subdivididas e os tratamentos compuseram-se de duas cultivares (FMT 701 e FMT 
705) e duas velocidades de deslocamento (3,6 e 7,2 km h-1) totalizando quatro 
tratamentos com seis repetições. Conduziu-se o experimento na safra 2012, com 
espaçamento de 0,90m, na Fazenda Mirandópolis (60 km de Rondonópolis-MT). 
Avaliou-se a produtividade coletando-se manualmente todo o algodão presente na 
planta e logo após a colheita mecanizada procedeu-se à coleta das perdas no solo e 
na planta.  O percentual de fibra foi determinado através da relação do peso da 
pluma e do peso total com caroço da mesma amostra. A cultivar FMT 705 resultou 
na maior produtividade e nas maiores perdas totais. A velocidade de 7,2 km h-1 
ocasionou as maiores perdas totais (14,1 %) e o menor percentual de fibra nas duas 
cultivares. 
PALAVRAS-CHAVE: colhedora de fusos, Gossypium hirsutum, produtividade. 
 
 

HARVEST SPEED ON QUANTITATIVE LOSSES AND PERCENTAGE  OF 
COTTON FIBER  

 
ABSTRACT 

A basic step in production process of cotton is the harvest, which is estimated to the 
least possible losses, that varies depending on the crop conditions, adjustments and 
machinery, harvesting speed, variety and climatic conditions, which could cause 
qualitative and quantitative damages at the final product. This research aimed to 
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evaluate the fiber percentage and crop losses of cotton cultivars at different speeds 
of the harvester. It was used a randomized block designed in a split plot and 
treatments was two cultivars (FMT 701 and FMT 705) and two speeds (3.6 and 7.2 
km h-1), amounting four treatments with six replications. Experiment was conducted 
in 2012 season, spacing  0.90m  at Mirandopólis farm (60 km from Rondonópolis-
MT). Yield was evaluated by collecting manually all cotton presented in the plant and 
soon after harvest, it was proceeded the losses presented in soil and plant. Fiber 
percentage was determined by the ratio of plume weight and the total cotton weight 
with the seeds at the same sample. The cultivar FMT 705 resulted in higher 
productivity and larger total losses. The speed of 7.2 km h-1 caused the major total 
losses (14.1%) and the lowest percentage of fiber in both cultivars. 
KEYWORDS: spindle harvester, Gossypium hirsutum, yield. 
 

INTRODUÇÃO 
A colheita do algodão é uma etapa de alto custo e de extrema importância 

no processo produtivo da cotonicultura, uma vez que, se mal conduzida, poderá 
acarretar prejuízos quantitativos no produto final. 

A colhedora de algodão com sistema picker ou de fusos, a mais utilizada na 
cotonicultura, pode colher algodão em caroço de boa qualidade, dependendo da 
variedade, da distribuição espacial de plantas, do uso adequado de desfolhantes, 
das regulagens das máquinas e velocidade de colheita (BUAINAIN; BATALHA, 
2007).  As colhedoras do tipo picker tem como principal elemento os fusos em 
rotação, que extraem de forma seletiva o algodão em caroço dos capulhos abertos 
da planta do algodão, sem colher as casquilhas, em seguida ele é desprendido dos 
fusos com desfibradores de borracha (doffer) e levado para o cesto armazenador da 
máquina por correntes de ar (BELOT et al. 2010). 

As perdas na colheita de algodão ocorrem em função dos mais variados 
problemas, dentre os quais se destacam: ponto de maturação, condições de 
colheita, regulagens de máquinas, velocidade de colheita, tipo de máquina, tipo de 
solo, variedade e fatores climáticos (OOSTERHUIS, 1999).  

A colheita mecânica, embora seja sempre mais rápida que a manual 
acarreta perdas bem maiores, na ordem de 15 a 17% na colheita mecânica e de 
apenas 5%, na manual. Além das perdas, o rendimento no beneficiamento é bem 
menor na colheita mecânica, devido à quantidade de impurezas que levam (SILVA, 
2005). De acordo com SILVA et al. (2011), no Brasil, dados de pesquisas apontam 
níveis variados de perdas para situações e regiões diferentes, encontrando-se como 
aceitável um índice máximo de  10%  de  perdas,  e  que  a  faixa  ideal encontra-se 
entre 6 e 8%.  

A escolha de cultivares adequada para a região, a época da semeadura e os 
tratos culturais estão entre os principais fatores para minimização das perdas na 
colheita e obtenção de boa produtividade. Durante a colheita podem ocorrer erros e 
para que esses possam ser observados e corrigidos é importante monitorar as 
perdas na colheita, que podem ser quantitativas caracterizadas por algodão que se 
encontra no chão e algodão que permanece na planta após passagem da colhedora 
bem como a perda de peso devido ao atraso na colheita (FERREIRA et al., 2013). 
Diferentes velocidades de colheita podem originar diferentes perdas na colheita e 
condicionar o rendimento de fibra do algodão colhido.  
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Nesse contexto, a presente pesquisa objetivou avaliar o percentual de fibra e 
as perdas na colheita de cultivares de algodão em diferentes velocidades de 
colheita. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
O experimento foi conduzido na safra 2011/2012, no campo de produção da 

Fazenda Mirandópolis, localizada no distrito Fátima de São Lourenço em Juscimeira, 
Mato Grosso. A área experimental apresenta coordenadas geográficas aproximadas 
de Latitude 16°22'17"S e Longitude 55°6' 56"W, com altitude média de 505 m e clima 
Aw (tropical sazonal), de acordo com a classificação de Köeppen. O solo da área 
experimental foi classificado como LATOSSOLO Vermelho apresentando classe 
textural média. As análises químicas e textural (Tabela 3) foram realizadas de 
acordo com metodologia proposta por EMBRAPA (2006). 

 
TABELA 1.  Análise química e textural do solo na profundidade de 0-0,1 e 0,1-0,2 m 

antes da implantação da cultura do algodão. Rondonópolis – MT, 2012. 
pH* P** K Ca Mg H Al CTC V M.O. Areia  Silte  Argila  Profund.  

(m)         --mg dm-

3-- 
------- - cmolc dm-3  ------
-- 

 % -------------- g kg-1 ------------- 

0,0 - 0,1 5,3 23,4 23 2,6 0,7 2,5 0,0 5,9 57,3 20,6 
0,1 - 0,2 5,1 10,0 19 1,7 0,6 2,7 0,0 5,0 46,5 18,1 

783 50 167 
*pH em CaCl2; 

**Extrator Mehlich-1 
 

Os dados de precipitação pluviométrica foram coletados através de 
pluviômetro presente na área experimental em todo o ciclo da cultura. O total 
acumulado no período de janeiro a julho foi de 1129,5 mm. A Figura 1 apresenta a 
distribuição de chuvas nesse período. 

 

 
FIGURA 1. Precipitação pluviométrica (mm) acumulada 

mensal na área experimental no período de 
janeiro a julho de 2012. 

 
O algodão foi produzido em sistema de cultivo convencional, semeado em 

dezembro de 2011 sobre sistema de semeadura direta, com espaçamento entre 
fileiras de 0,90 m e população de 100.000 plantas ha-1. Utilizou-se delineamento 
experimental em blocos casualizados com esquema de parcelas subdivididas. Os 
tratamentos foram compostos pelo fator A nas parcelas (cultivares FMT 705 e FMT 
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701) e pelo fator B nas subparcelas (velocidade de deslocamento: 3,6 e 7,2 km h-1), 
totalizando quatro tratamentos com seis repetições.  

A colheita mecânica, em julho de 2012, foi realizada com colhedora de 
algodão, marca John Deere, modelo 9970, com potência de 186 kW (253 cv), ano 
2001, apresentando 3.886 horas trabalhadas, com plataforma de 4,5 m de largura, 
cinco linhas de colheita com sistema de fusos rotativos (tipo picker) (Figura 2). O 
equipamento foi conduzido pelo mesmo operador durante todo o experimento 
observando cada velocidade de deslocamento e rotação de trabalho.  

 

 
FIGURA 2. Colhedora de algodão com sistema 

de fusos rotativos (tipo picker) 
utilizada no experimento. Foto: 
FERREIRA (2012) 

 
Antecedendo a colheita mecanizada, a produtividade de algodão em caroço 

foi determinada em área útil de 3,6 m2, equivalentes a três linhas de 2 metros de 
comprimento, recolhendo-se manualmente todos os capulhos presentes nas plantas. 
Após as coletas extrapolaram-se os resultados para kg ha-1 a fim de obter a 
produtividade máxima da área (sem as perdas). A colheita mecanizada foi realizada 
nas cinco linhas centrais de cada subparcela, onde foram coletadas, posteriormente, 
as perdas na colheita. 

O levantamento das perdas na ocasião de colheita foi determinado através 
da coleta da perda pré-colheita (algodão caído no solo antes da colheita 
mecanizada), perda no solo (algodão caído no solo após a passagem da colhedora), 
perda na planta (algodão remanescentes na planta após a passagem da colhedora) 
seguindo metodologia descrita por SILVA et al. (2011). A área de amostragem para 
todas as avaliações foi de 3,6 m2 (sendo três linhas centrais com dois metros de 
comprimento), totalizando seis repetições por tratamento.  

As amostras foram devidamente armazenadas, identificadas e mensuradas. 
Posteriormente foram corrigidos todos os valores para kg ha-1, efetuando-se então, o 
cálculo da perda total, que foi obtido pela soma simples das médias de perdas no 
solo e perdas na planta. Determinou-se também a Perda Percentual, relacionanda 
as perdas totais com os valores de produtividade obtidos pela cultura. 
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O percentual de fibra foi determinado através da relação do peso da pluma 
(algodão separado das sementes) e do peso total com caroço da mesma 
amostra.Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância e as 
comparações entre as médias foram realizadas para os tratamentos das parcelas, 
das subparcelas e para a interação entre os fatores, sendo comparadas pelo teste 
de Tukey, a 5% de probabilidade, utilizando o programa estatístico Sisvar 5.3. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A cultivar FMT 705 resultou na maior produtividade de algodão em caroço 

(Tabela 2), alcançando bons resultados, superando a média do estado de Mato 
Grosso de 3.840 kg ha-1 para algodão em sistema convencional (IMEA, 2013). 

 
TABELA 2.  Resultados médios para produtividade de algodão em caroço em função 

das cultivares, antes da colheita mecanizada. Rondonópolis – MT, 
2012. 

Cultivar Produtividade 
(kg ha -1) 

FMT 705 3929,5 a 

FMT 701 3306,2 b 

CV (%) 10,02 
Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05); CV: Coeficiente 
de variação. 
 

Houve interação significativa entre os fatores cultivar e velocidade de 
colheita para as perdas no solo (Tabela 3).  As maiores perdas no solo foram 
observadas na velocidade de 7,2 km h-1. Entre as cultivares, as perdas no solo não 
diferiram na velocidade de 3,6 km h-1, apenas na velocidade de 7,2 km h-1, onde a 
cultivar FMT 701 resultou nas menores perdas no solo. SILVA et al. (2007) em 
experimento avaliando as perdas na colheita de algodão em Ipameri – GO 
observaram médias de 334,5 kg ha-1 para perdas no solo, dados esses, próximos 
das perdas observados no experimento na velocidade de 7,2 km h-1. 
 

TABELA 3.  Resultados médios para o levantamento de perdas no solo em função 
das cultivares e velocidades de colheita. Rondonópolis – MT, 2012. 

 Perdas no solo 
Velocidades de colheita FMT 705 FMT 701 

3,6 km h-1 256,63 bA 206,97 bA 
7,2 km h-1 377,72 aA 267,75 aB 
CV 1 (%) 25,71 
CV 2 (%) 19,75 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(p≤0,05); Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de 
Tukey (p≤0,05); CV 1: Coeficiente de variação para as médias das cultivares. CV 2: Coeficiente de 
variação para as médias das velocidades de colheita. 
 

Para a variável perda na planta não houve significância na interação entre os 
fatores, observa-se na Tabela 4 que as médias para cultivares e velocidades de 
colheita não diferiram entre si, demonstrando que a retirada do algodão na planta foi 
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realizada de forma homogênea pela máquina em todos os tratamentos, podendo 
aferir que as perdas foram ocasionadas no momento da condução desse algodão 
colhido para o interior dos tambores de colheita, uma vez que esse processo que 
ocasionou a derrubada de algodão sobre o solo ocasionando as perdas no solo, e 
aumentando as médias de perdas totais.   

 

TABELA 4.  Resultados médios para o levantamento de perdas na planta e percentual de 
perdas totais em função das cultivares e velocidades de colheita. 
Rondonópolis – MT, 2012. 

Tratamentos Perdas na planta 
(kg ha -1) 

Percentual de perdas 
totais 
(%) 

Cultivar  
FMT 705 164,3 a 13,1 a 
FMT 701 129,9 a 11,1 a 

Velocidades de Colheita   
3,6 km h-1 133,6 a 10,6 b 
7,2 km h-1 160,1 a 14,1 a 
CV 1 (%) 13,73 11,98 
CV 2 (%) 17,78 15,91 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(p≤0,05); Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de 
Tukey (p≤0,05); CV 1: Coeficiente de variação para as médias das cultivares. CV 2: Coeficiente de 
variação para as médias das velocidades de colheita. 

 

Para as perdas totais foi observada interação significativa entre os fatores 
cultivar e velocidade de colheita (Tabela 5), onde as maiores perdas totais 
encontraram-se na cultivar FMT 705 e na velocidade de 7,2 km h-1. 

SILVA et al.,(2011) observaram perdas totais médias de 5,1 %, 3,5% e 7,5% 
respectivamente em três propriedades em Ipameri – GO, segundo os autores, as 
perdas encontraram-se dentro do limite considerado como aceitável. FERREIRA 
(2013) em experimento com algodão adensado encontraram perdas acima do 
aceitável (13,5%) em Rondonópolis – MT, utilizando colhedora com sistema de 
fusos.  

 

TABELA 5.  Resultados médios para o levantamento de perdas totais e percentagem de 
fibra em função das cultivares e velocidades de colheita. Rondonópolis – MT, 
2012. 

 Perdas totais 
 (kg ha -1) 

Percentagem de Fibra 
(%) 

 Cultivar 
Velocidades de colheita FMT 705 FMT 701 FMT 705 FMT 701 

3,6 km h-1 413,95 Ba 316,75 Ab 48,18 Aa 42,24 Ab 
7,2 km h-1 549,01 Aa 407,91 Ab 47,75 Ba 41,5 Bb 
CV 1 (%) 16,91 9,47 
CV 2 (%) 19,47 6,59 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(p≤0,05); Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de 
Tukey (p≤0,05); CV 1: Coeficiente de variação para as médias das cultivares. CV 2: Coeficiente de 
variação para as médias das velocidades de colheita. 
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 MESQUITA et  al.  (2001) analisando  a  influência  da velocidade  nas  
perdas  quantitativas  em colheita  de  soja,  pode  observar  que  com  o aumento  
da  velocidade  de  deslocamento  da colhedora,  ocorre  o  aumento  das  perdas, 
sendo estas mais expressivas com velocidades acima de 7 km h-1; esses resultados 
estão de acordo com o presente trabalho que resultou em maiores perdas na 
velocidade de 7,2 km h-1  (14,1%) (Tabela 5). 

SILVA et al. (2007) observaram perdas totais na ordem de 489 kg ha-1; os 
autores explicaram que o alto  número  de  maçãs  não  abertas encontradas na 
ocasião da colheita fez  com  que  o  fluxo  de  entrada  de algodão  na  máquina  
fosse  reduzido,  diminuindo  a  eficiência  da  colhedora,  o  que  refletiu  no 
aumento das perdas no momento da colheita. 

Esses autores ainda citam que , em razão da existência de poucos trabalhos 
sobre perdas na colheita de algodão em função de diferentes velocidades, pode-se 
explicar as perdas encontradas traçando paralelo com as perdas de outras culturas. 
MESQUITA et al. (2001) analisando a influência da velocidade nas perdas 
quantitativas em colheita  de soja, pode observar que com o aumento da velocidade 
de deslocamento da colhedora, ocorre o aumento das perdas, sendo estas mais 
expressivas com velocidades acima de 7 km h-1; esses resultados se assemelham 
com o presente trabalho que resultou em maiores perdas na velocidade de 7,2 km h1 

(14,1%). Os autores explicam que, para evitar parcialmente as perdas na colheita 
mecanizada, uma série de cuidados devem ser tomados, tais como: monitoramento 
da velocidade de trabalho da colhedora e das regulagens dos sistemas de limpeza e 
de separação, além de considerar o tempo de uso da máquina e o treinamento dos 
operadores, pois esses fatores diminuem o rendimento da colhedora. 

Dentre as características buscadas no melhoramento do algodão está o 
percentual de fibra, por ser um dos componentes para produção de pluma.  
Constatou-se na literatura que o parâmetro percentagem de fibra varia 
constantemente entre cultivares, fato este observado no presente trabalho. Nota-se 
na Tabela 5 que houve interação significativa entre os fatores para essa variável. O 
maior percentual de fibra foi obtido no sistema na cultivar FMT 705 nas duas 
velocidades de colheita analisada (47,18 e 48,75%). No geral, o rendimento de fibra 
médio varia de 36 a 51% segundo CHANSELME & RIBAS (2010). 

A utilização incorreta da velocidade de colheita reduziu o percentual de fibra 
de ambas as cultivares, uma vez que houve redução significativa desses valores 
quando se aumentou a velocidade de colheita de 3,6 para 7,2 km h-1, 
consequentemente, esse fator refletirá em reduções no rendimento de pluma.  

 
CONCLUSÃO 

A cultivar FMT 705 resultou na maior produtividade de algodão em caroço. 
As velocidades de colheita influenciam as perdas no solo, as perdas totais e 

o percentual de fibra do algodão. 
A velocidade de 7,2 km h-1 ocasionou as maiores perdas totais e o menor 

percentual de fibra. 
A correta velocidade na operação de colheita associada a variedades 

produtivas com menores índices de perdas pode significar maior margem de lucro 
no cultivo do algodoeiro nos cerrados, uma vez que, perdas significativas refletem 
em menor produção e menores retornos financeiros. 
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