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MACIEL, Vinicius Raphael Rueda. A viabilidade de cultivo do algodoeiro colorido 
no Estado de Mato Grosso. 2017. 33 f. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Engenharia Agronômica) – Universidade de Cuiabá - UNIC, Primavera do Leste, 
2017. 

 

RESUMO 

 

O algodoeiro de fibra naturalmente a colorida existe há muito tempo, no 
entanto, este passou a ganhar destaque devido a pesquisas de 
melhoramento genético realizadas pela EMBRAPA. Atualmente, esse 
cultivar vem sendo largamente explorado no Nordeste brasileiro, pois fora 
adaptado as condições climáticas da região. Frente à relevância do assunto, 
buscou-se verificar a viabilidade de cultivo do algodão colorido no Estado de 
Mato Grosso, destacando os principais desafios a serem enfrentados para 
sua exploração no Estado, ou seja, foram exibidas as dificuldades e 
cuidados relacionados ao seu cultivo, onde buscou-se comparar com base 
na literatura especializada disponível, as condições climáticas e de solo das 
referidas regiões. Além do mais se apresentou ainda a importância 
socioeconômica de cultivo do algodão colorido, isto é, mostrando-se as suas 
vantagens econômicas e ambientais. De modo geral, devido a falta de 
estudos consistentes acerca da exploração do algodoeiro colorido no Estado 
de Mato Grosso, não é possível afirmar que efetivamente o cultivo no 
referido Estado é viável.  

 

Palavras-chave: Agronegócio; Algodão colorido; Mato Grosso. 
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MACIEL, Vinicius Raphael Rueda. The viability of cultivation of colored cotton in 
the State of Mato Grosso. 2017. 33 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia 
Agronômica) – Universidade de Cuiabá - UNIC, Primavera do Leste, 2017. 
 

ABSTRACT 

 

The naturally colored cotton fiber has existed for a long time, however, this 
one started to gain prominence due to genetic improvement research carried 
out by EMBRAPA. Currently, this cultivar has been widely exploited in the 
Brazilian Northeast, since it had adapted the climatic conditions of the 
region. In view of the relevance of the subject, we sought to verify the 
feasibility of growing colored cotton in the State of Mato Grosso, highlighting 
the main challenges to be faced for its exploitation in the State, the 
difficulties and care related to its cultivation were exhibited, where it was 
tried to compare based on the available specialized literature, the climatic 
and soil conditions of said regions. Moreover, the socioeconomic importance 
of growing colored cotton was presented, that is, showing its economic and 
environmental advantages. In general, due to the lack of consistent studies 
on the exploitation of colored cotton in the State of Mato Grosso, it is not 
possible to state that the cultivation in that State is feasible.  
 

Key-words: Agribusiness; Cotton color; Mato Grosso. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O “algodão colorido”, como ficou nacionalmente conhecido  já existe 

há muito tempo, no entanto, esse cultivar passou a ser conhecido através 

de pesquisas de melhoramento genético realizados pela Embrapa . Desde 

então, o algodoeiro de fibra naturalmente colorida vem sendo cultivado 

por produtores do Nordeste, em especial no Estado da Paraíba.  

Esse cultivar apresenta significativa importância econômica nas 

regiões em que é cultivado, fomentando o desenvolvimento 

socioeconômico de tais regiões, além do mais apresentar -se ainda como 

um produto ecologicamente correto, diminuindo os impactos negativos 

oriundos de sua cadeia de produção, especialmente no que se refere à 

indústria têxtil, ao meio ambiente. 

Diante da relevância do assunto, surge o seguinte problema de 

pesquisa: Quais os principais desafios a serem enfrentados para 

disseminação da produção do algodão com vibras naturalmente 

coloridas no Estado de Mato Grosso? 

Visando responder ao problema de pesquisa e, consequentemente 

obtenção dos resultados desejados, fora elaborado um objetivo geral e 

três específicos, sendo o objetivo geral: Apresentar as principais 

dif iculdades relacionadas ao cultivo do a lgodão colorido para sua 

exploração no Estado de Mato Grosso. 

Já os objetivos específicos traçados para o estudo buscaram: 

Apresentar a importância socioeconômica de cultivo do algodão colorido; 

discorrer sobre os principais cuidados para exploração do algodoeiro 

colorido e, por f im, analisar a viabilidade de exploração do algodão 

colorido no Estado de Mato Grosso. 

Para tanto, utilizou-se como método de estudo, a pesquisa 

bibliográfica, a qual busca na literatura especializada, como, livros, 

artigos científ icos, revistas, dentre outros materiais já publicados, 

informações que sejam relevantes sobre o tema em análise.  
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2 AGRONEGÓCIO E ALGODÃO COLORIDO: ASPECTOS GERAIS, 
SOCIECONÔMICOS E VANTAGENS 

 

O agronegócio de acordo com Neves e Zylbersztain (2005) refere -

se a uma agricultura cada vez mais tecnificada, com sistemas de 

irrigação, análises de solos georeferênciadas, sementes melhoradas 

geneticamente para obter maior produção, maior número de nutrientes 

para o consumo humano e animal, ferti l izantes e insumos cada vez mais 

adequados a cada região, a cada tipo de solo, maquinários  com alta 

tecnologia e precisão. 

Essa “tecnificação” do agronegócio se deu segundo Teixeira 

(2005) devida à necessidade de se atender a nova realidade da 

agricultura brasileira a qual vem se desenvolvendo de forma 

significativa. Conforme a agricultura se desenvolve, essa passa a 

depender de vários fatores, como, por exemplo, máquinas, insumos, 

tecnologia, mão-de-obra qualif icada para a produção, etc.  

Nesse sentido, Aguiar et al (2005, p.  15) dispõe que atualmente 

pode-se definir o agronegócio como sendo:  

 

[ . . .]  a soma de toda uma cadeia produtiva relacionada aos 
produtos provenientes da agr icultura. Envolve empresas rurais, 
produtores de insumos agrícolas, maquinár ios, agroindústr ias, 
empresas de comercial ização e o própr io consumidor. Ou seja, 
são inúmeras prof issões e at ividades intermediár ias, desde a 
or igem do produto na fazenda até o seu resultado f inal para o 
consumidor. 

 

Mendes e Padilha Junior (2007, p. 48 ) apresentam visão 

semelhante sobre o conceito de agronegócio, conforme se pode verif icar 

abaixo: 

O agronegócio é a soma total das operações de produção e 
distr ibuição de supr imentos agrícolas, das operações de 
produção nas unidades agrícolas, do armazenamento, do 
processamento e da distr ibuição dos produtos agrícolas e i tens 
produzidos com base neles.  

 

Assim, verif ica-se que o agronegócio é um sistema de elos, onde 

se soma quatro segmentos: insumos para a agropecuária, produção 
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agropecuária básica, ou primária, agroindústria (processamento) e 

agroserviços, sendo que a análise desse conjunto de segmentos é 

realizada para o ramo agrícola (vegetal) e pecuário (animal), os quais ao 

serem somados, com as devidas ponderações, se obtêm a análise do 

agronegócio, os quais dentre eles, verif ica-se a participação do 

agronegócio no PIB do país.  

De acordo com informações do IBGE (2016, p. 14) o PIB 

agropecuário teve queda de 6,6% em 2016, o que se deu em decorrência 

principalmente do desempenho da agricultura, conforme se pode 

constatar: 

 

Segundo o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola 
(LSPA/IBGE), divulgado em fevereiro de 2017, culturas 
importantes da lavoura registraram queda na est imativa anual 
de produção e perda de produtividade, tendo se destacado as 
seguintes culturas: milho ( -25,7%), cana de açúcar ( -2,7%) e 
soja ( -1,8%). Em contrapart ida, algumas lavouras como tr igo 
(22,0%), café (15,5%) e mandioca (2,8%) apontaram var iação 
posit iva na est imativa de produção anual.  

 

Contudo, conforme previsões da CNABRASIL (2017, p. 17) 

acredita-se que o agronegócio deve ter papel de destaque no início da 

recuperação da economia do Brasil prevista para ocorrer em 2017 , como 

se pode observar:  

 

O produto interno bruto (PIB) do agronegócio deve crescer 2% 
em 2017, enquanto o desempenho est imado para  o PIB da 
economia é de expansão de 1,1%. Esta é a projeção da CNA 
para o próximo ano em relação a um dos principais indicadores 
macroeconômicos. 

 

No que diz respeito ao algodão, ou seja, a toda a sua cadeia 

(insumos, básico, indústria e serviços) esses, apesar das dif iculdades 

referentes enfrentadas pela própria atividade, bem como instabilidade da 

economia nacional,  sempre tiveram bons resultados, conforme se 

evolução aos anos de 2001 a 2016: 
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Tabela 01: PIB da cadeia do algodão de 2001 a 2016 (R$ milhões). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CEPEA (2016, p. 14).  

 

Segundo o COMEXDOBRASIL (2017), o PIB do agronegócio inicia 

o ano com alta de 0,47%, com destaque para o algodão, com uma alta 

em sua receita de 24,78% se comparada ao mesmo per íodo de 2015, o 

que demonstra que as perspectivas da CNA Brasil (Confederação da 

Agricultura e Pecuária do Brasil)  de melhoria do desempenho do setor 

agropecuário para o ano de 2017 são possíveis de se alcançar.  

Diante do exposto, verif ica-se a importância do algodão para a 

economia, tal importância não é observada em relação ao cultivo do 

algodão colorido, o que se deve a baixa difusão de produção desse 

cultivar, que atualmente é segundo Silva (2010) principalmente 

explorado na região nordeste do Brasil, em especial na Paraíba, cidade 

de Campina Grande. 

 

2.1 O ALGODÃO COLORIDO: CONCEITOS GERAIS 

 

O algodão colorido segundo os conhecimentos de Farias (2010) 

provém de um melhoramento genético do cruzamento do algodão 
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primitivo, conhecido como “macaco”, com o algodão “seridó” que 

apresenta a fibra mais longa e também é a mais resistente do mundo. 

AGRONEGÓCIO E ALGODÃO COLORIDO: ASPECTOS GERAIS, 

SOCIECONÔMICOS E VANTAGENS  

[ . . .]  inf luência ambiental,  como t ipo de solo, conteúdo de 
minerais do solo e luz solar,  que determina a sua manifestação 
fenotípica, línter e a f ibra dos algodões tetraplóides ocorrem 
em cores que vão do branco a vár ias tonalidades de verde e 
marrom, com relatos na l i teratura dos genes responsáveis por 
essas cores. 

 

Sobre o assunto Lima et al (2006, p. 625) acrescenta que entre os 

elementos essenciais para o desenvolvimento do algodão colorido, está 

o nitrogênio, sobre este o referido autor dispõe que:  

 

[ . . .]  além de necessár io para o crescimento e desenvolvimento 
da planta, e especialmente dos órgãos vegetat ivos, também 
est imula o crescimento e o f lorescimento, regular iza o c ic lo da 
planta, aumenta a produtividade e melhora o comprimento e a 
resistência da f ibra, quando apl icado em dosagens adequadas.  

 

Nesse sentido, para produção do algodão colorido, verif ica-se que 

além do melhoramento genético, é imprescindível um estudo das 

condições apresentadas pelo solo e clima em que será feito cult ivo do 

algodão colorido, para assim, obter a coloração desejada.  

 

 

2.2 VANTAGENS DO CULTIVO DO ALGODOEIRO COLORIDO  

 

O cultivo do algodão colorido apresenta algumas vantagens em 

relação ao algodão branco, em especial no que se refere à redução dos 

impactos ambientais relativos à produção e processamento na indústria 

têxtil.  

Essa afirmativa é comprovada observando-se a ótica de Valle 

(2004) o qual dispõe que o cultivo do algodão colorido traz benefícios 

ecológicos, haja vista que a sua coloração é natural, dispensando o uso 
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de produtos químicos para o tingimento, o que diminui o nível de 

poluição de mananciais.  

Informações detalhadas da Embrapa apud Fashion Natural (2014, 

s/p) apresentam de modo minucioso os benefícios ambientais do 

algodoeiro colorido, sendo esses os seguintes, conforme se pode 

observar: 

 

As cult ivares naturalmente color idas reduzem a emissão de 
ef luentes químicos e tóxicos lançados pelas indústr ias na 
atmosfera, pois dispensam o uso de corantes. O processo de 
t ingimento usa corantes e uma imensa quantidade de água 
fervente em grandes caldeiras onde são cozidos durante algum 
tempo. Além de gastar muita água, também é necessár i o gás 
ou outro combustível para esquentar as caldeiras. Depois do 
t ingimento, se esse caldo color ido que sobra não for tratado, 
poderá contaminar as nossas fontes de água potável, pois é um 
resíduo poluente para o meio ambiente. Uma peça de roupa 
feita com o produto ut i l iza, em média, apenas 10% da água 
gasta em uma confecção tradic ional.  

 

Além do mais, o pesquisador da Embrapa Algodão Luiz Paulo de 

Carvalho (2015), destaca que as fibras coloridas se comparadas com as 

brancas são benéficas à saúde humana devido a ausência de corantes 

nas plumas, sendo então, um produto hipoalérgico, ou seja, as roupas 

fabricadas com algodão coloridos são ideais para o uso de pessoas que 

apresentam alergias.  

Diante dessas informações, verif ica-se que o algodão colorido 

apresenta-se como uma nova perspectiva para a cadeia produtiva do 

algodão, pois têm um mercado em potencial crescimento. Para tanto, 

faz-se importante a divulgação dos seus benefícios, bem como também 

de cultivo, pois este algodoeiro de acordo com Lima et al (2 006) é uma 

cultivar selecionada a partir de algodoeiros arbóreos nativos do semi-

árido nordestino, possuindo alto valor de resistência à seca.  

Assim, é possível realizar o cultivo do algodoeiro colorido em 

outras regiões que apresentem clima semelhante ao  nordeste, para 

assim, disseminar o seu cultivo. Carvalho (2015) apresenta ainda outro 

benefício de cultivar o algodão colorido, haja vista que se trata de uma 
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cultura perene com ciclo de três anos, basta assim, plantar uma vez e 

explorar a produção durante este período.  

Por f im, faz importante discorrer sobre os benefícios econômicos 

do algodão colorido e aos seus custos de produção. Sobre sua influência 

na economia nacional, esta não é expressiva em virtude de ser um 

cultivar pouco explorado ainda, mas ao produtor pode representar 

ganhos significativos, pois conforme apresenta Carvalho (2015, s/p) “ [...] 

A principal vantagem de se plantar o algodão colorido é seu preço. O 

produtor recebe bem mais pela fibra colorida do que pela branca”.  

O referido pesquisador ressalta ainda que o custo de produção do 

algodão colorido é o mesmo do algodão branco, contudo, para as 

indústrias têxteis, têm-se ainda a vantagem de diminuir os custos de 

produção em relação ao uso dos corantes, representando uma vantagem 

competit iva sobre o algodão branco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 EXPLORAÇÃO DO CULTIVO DO ALGODÃO COLORIDO 

 

Para a exploração do algodão colorido, algumas características em 

relação ao clima e solo são de fundamental importância, bem como 

também o controle de doenças, pragas e ervas daninhas devem ser 

observados.  
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Aspectos relacionados a cuidados com preparo da terra, 

conservação do solo, plantio e adubação são também indispensáveis 

para qualidade e quantidade da produção. Nesse sentido, os tópicos a 

seguir vão apresentar de forma o exposto na literatura especializada 

sobre o assunto.  

 

3.1 CONDIÇÕES DE CLIMA E SOLO 

 

A exploração do algodão vem sendo feita segundo Santos et al 

(2012) no interior da Paraíba, Beltrão e Carvalho (2004) destacam que 

esse cultivo é feito via de regra em regime de irrigação, haja visto, que 

solos úmidos favorecem a disseminação de pragas.  

Boletim da Embrapa (2004) apresenta que o algodão colorido, por 

ser descendente dos algodoeiros arbóreos do Nordeste, apresenta alto 

grau de resistência a seca. Assim, seu cultivo não se limita a regiões do 

semi-árido.  

O cultivo do algodão colorido na região do semi -árido do Nordeste 

se deve as condições de clima e solo da região, conforme afirmam 

Queiroga, Carvalho e Cardoso (2008, p. 15) “O algodoeiro herbáceo 

vegeta bem nos solos de baixada e aluvião da região semi -árido do 

Nordeste [...] e deve-se e reservar os solos de tabuleiro para o arbóreo. ” 

Amaral, Beltrão e Cardoso (2003) observam que para o algodão 

colorido ter seu potencial genético externado, é imprescind ível que a 

sua exploração seja feita em regiões com condições geológicas 

adequadas as suas características agronômicas, e também sejam 

semeada na época correta.  

Queiroga, Carvalho e Cardoso (2008) dispõem que o período ideal 

de cultivar o algodão colorido no semi-árido do Norte é, devido ao 

controle climático existente nos meses de verão, julho a dezembro, pois 

nesse período tem-se baixa umidade relativa do ar e elevada 

temperatura, evitando assim infestações por pragas, como, larvas, 
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pupas e adultos pré-emergentes do bicudo, que não resistem as altas 

temperaturas.  

Amaral, Beltrão e Cardoso (2003, p. 1) fazem um resumo das 

condições climáticas ideais para cultivo do algodoeiro colorido, o qual 

ressalta que tais informações são oriundas de resultados de ensa ios 

conduzidos em diferentes locais da região do Nordeste, sendo esses os 

seguintes: 

 

1 - temperatura média do ar entre 20 °C e  30 °C; 
2 - precipitação anual entre 500 mm e 1.500 mm; 
3 - umidade relativa média do ar em torno de  60%; 
4 - nebulosidade (cobertura de nuvens) inferior a 50%; 
5 - inexistência de inversão térmica, isto é, dias  muito quentes e 
noites muito fr ias; 
6 - inexistência de alta umidade relativa do ar associada a altas 
temperaturas;  
7 - baixa ocorrência de orvalho.  

 

Em relação ao solo, segundo ainda Amaral, Beltrão e Cardoso 

(2003, p. 2) para cultivo de algodoeiro colorido, a predominância do solo 

deve ser “[...] de caráter eutrófito pertencentes aos grupos Latossolos, 

Argissolos, Chernossolos, Planossolos, Cambissolos, Vertissolos, 

Luvissolos, Argissolos, Neossolos e suas associações ”. 

É relevante destacar também, como citam Queiroga, Carvalho e 

Cardoso (2008), que além de tais aspectos citados acima, que para um 

melhor rendimento e boa produção do algodão colorido, que esses 

sejam cultivados em solos profundos, bem estruturados, com pH 

variando entre 5,5 e 6,5, não sujeitos a encharcamento e/ou erosões.  
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3.2 CONTROLE DE DOENÇAS E PLANTAS DANINHAS NO ALGODÃO 

COLORIDO 

 

O controle de doenças, pragas e de plantas daninhas são cuidados 

essências para o cultivo do algodão colorido, contudo, na região 

Nordeste, como apresentam Queiroga, Carvalho e Cardoso (2008) a 

incidência de doenças foliares e de solo é baixa , por esse motivo, nos 

estudos realizados pela Embrapa Algodão nessa região, não foram 

realizadas avaliadas nos ensaios o grau de resistência a doenças nesse 

cultivo.  

Desse modo, quando explorado em outras regiões, é 

imprescindível verificar a área a serem plantados, os quais devem ser 

l ivres de patógenos, pelo menos, até que sejam realizados estudos 

quanto ao seu grau de resistência as doenças.  

Em relação as plantas daninhas, essas são um dos maiores 

inimigos do algodão, seja ele o algodão branco ou tradicional, pois 

conforme apresenta Beltrão (2017), prejudicam o cultivo de várias 

maneiras, pois competem pelo substrato ecológico, tais como: luz, água, 

nutrientes e dióxido de carbono. 

Segundo o referido autor existem inúmeros métodos de controle de 

plantas daninhas, sendo que atualmente os herbicidas são um dos mais 

util izados, especialmente misturas de produtos, que apresentam 

mecanismos de ação diferentes para evitar ou mesmo retardar o 

surgimento de ecótipos resistentes a tais produtos.  

Os produtores do Nordeste, por serem geralmente pequenas 

propriedades apresentam um método primitivo de controle das plantas 

daninhas, como apresenta Queiroga, Carvalho Gleibson Dionízio 

Cardoso (2008, p. 33):  

 

O pequeno produtor nordestino comumente util iza como 
instrumentos o cult ivador a tração animal (entre f i leiras) e 
enxada (entre plantas) no controle das plantas daninhas na 
lavoura do algodão, sendo o cult ivador regulado para aprofundar 
no máximo 3,0 cm do solo para não danif icar as raízes do 
algodoeiro. Após a passagem com o cult ivador, deve-se fazer o 
"retoque" com a enxada, junto a l inha de plan tio. 
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Vale ressaltar que o método de rotação cultural, conforme 

apresenta Beltrão (2017) é também eficiente no combate as plantas 

daninhas. Esse método é eficiente segundo Fontes e t al (2003) pelo fato 

de “[...] possibil itar manter a superfície do solo semp re coberta, inibindo 

o crescimento de plantas daninhas. Essa estratégia tem sido a base do 

manejo integrado de plantas daninhas desde a antiguidade”.  

Outro método largamente util izado para o controle de plantas 

daninhas é por agentes como o fogo, Fontes et al (2003, p. 26) 

esclarece como se da a utilização dessa técnica, ou seja, como ocorre o 

seu manejo: 

 

O fogo como indicado aqui, não se refere à queimadas, que foi e 
ainda é muito uti l izada na limpeza de produção agrícola, 
principalmente, em terrenos recém desbravados. O fogo deve 
ser empregado para a produção de calor que causa a destruição 
das estruturas celulares da planta, levando-a a morte. No 
controle total, não são necessários maiores cuidados, porém, a 
aplicação de fogo em culturas já instaladas deve ser feita 
dir igindo as chamas apenas as plantas daninhas.  

 

Por f im, em relação ao assunto, Beltrão (2017) pondera que para 

haver sucesso no controle as plantas daninhas, o importante é planejar 

um sistema de manejo integrado de plantas daninhas envolvendo 

diversos métodos de combate, pois é através de um esquema 

equilibrado de controle que se obtém o êxito esperado.  

 

3.3 CONTROLE DE PRAGAS DO ALGODÃO COLORIDO 

 

O controle de pragas é imprescindível no processo produtivo de 

qualquer cult ivar, pois podem reduzir drasticamente a produção e, no 

caso do algodão colorido não é diferente. A título de conhecimento, 

Miranda (2010) cita as principais pragas do algodão, sendo elas: Broca-

da-raiz, tripes, pulgão, mosca branca, percevejo castanho, ácaros 

(rajado e branco), curuquerê, lagarta-das-maças, lagarto do gênero 

Spodoptera, lagarta rosada e bicudo do algodoeiro.  
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Dentre os principais métodos de controle das pragas,  Queiroga, 

Carvalho e Cardoso (2008, p. 27) apresentam os seguintes “ Controle 

Biológico, Controle Cultural, Controle Climático e Controle com Produtos 

Naturais”.  

Há ainda, dentre os métodos o controle químico , ou seja, por meio 

de inseticidas, que segundo Miranda (2010), além dos elevados custos, 

podem favorecer o surgimento de uma nova geração de pragas, pois 

essas tornam-se resistentes ao mesmo. Além do mais, o uso de 

agrotóxicos apresenta consequências negativas ao meio ambiente, 

sendo assim de grande viabilidade o emprego das demais técnicas para 

o controle das pragas.  

Miranda (2010, p. 1) acredita ainda que a utilização de um único 

método de controle não é ef iciente no controle das pragas, como 

apresenta: 

 

[ . . . ]  não se pode conf iar em um único método de controle, visto 
que, não existe solução única salvadora; há de se levar em 
conta a necessidade da adoção de um conjunto de medidas que, 
combinadas harmonicamente, resultem no controle efetivo 
desses organismos. 

 

Queiroga, Carvalho e Cardoso (2008) apresentam a consorciação 

com alternativa para diminuir os riscos a que estão sujeitas a cultura do 

algodão em relação a pragas e doenças. No caso do algodão colorido, 

Beltrão et al (2002, p. 1) dispõe que “A associação algodão-feijão 

macassar é um sistema ideal pois combina uma leguminosa de ciclo 

rápido com uma cultura de ciclo longo ”.  

Por f im, Queiroga, Carvalho e Cardoso (2008) dispõem sobre a 

relevância de monitoramento eficiente e constante da lavoura , aspecto 

imprescindível para que as várias técnicas de manejo das pragas 

possam ser util izadas de forma criteriosa e em tempo hábil, para assim, 

não prejudicar a produção.  
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3.4 CUIDADOS PARA EXPLORAÇÃO DO ALGODOEIRO COLORIDO 

 

Observou-se com desenvolvimento do estudo, que são necessários 

cuidados essenciais, como, características de clima e solo, controle de 

doenças, plantas daninhas e pragas, para produção do algodão colorido, 

contudo, além desses, é necessário ainda cuidados extras para melhor 

exploração do cultivar, sendo esses: preparo do solo, época de plantio, 

espaçamento e densidade.  

Dentre esses, estão o preparo do solo, que também deve ser 

levado em consideração quando se fala em cultivo de algodão colorido, 

conforme estudos apresentados por Queiroga, Carvalho e Cardoso 

(2008, p. 16): 

 

O solo pode ser preparado pelo método tradic ional de aração e 
gradagem, preferencialmente com arado de aiveca ou de discos 
dependendo do t ipo de solo. [. . . ] .  Se o preparo for fei to 
mecanicamente a trator,  recomenda-se fazer aração a uma 
profundidade de 15 a 20 cm antes da gradagem. A gradagem 
de nivelamento deve ser feita perpendicular ao sent ido da 
decl ividade do terreno visando controlar a erosão.  

 

Tal fato é importante por influenciar diretamente no rendimento da 

cultura, pois quando bem feito facil ita o plantio, favorecendo a 

germinação das sementes, bem como seu sistema radicular, sendo ainda 

relevante para controle das plantas daninhas.  

A época ideal de plantio é também indispensável para o êxito da 

produção. Conforme já salientado por Queiroga, Carvalho e Cardoso 

(2008) no Nordeste o período ideal é no verão entre os meses de junho 

a dezembro.  

O espaçamento e densidade indicado em geral, como apresentam 

ainda Queiroga, Carvalho e Cardoso (2008, p. 25) “varia de 0,75 a 1,00 

m entre fi leiras, com 4 a 12 plantas por metro linear após desbaste, 

dependendo dos tipos de algodão (herbáceo e arbóreo)”.  

Atender a tais requisitos são de grande relevância para o sucesso 

da produção desse cultivar, pois o algodão colorido apresenta um 

mercado que está em processo de expansão e, o conhecimento das 
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características, bem como técnicas de exploração é fundamental para 

promoção e incentivo de produção do mesmo. 
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4 O ESTADO DE MATO GROSSO 

 

O Estado de Mato Grosso de acordo com Lira (2011)  é uma das 27 

unidades federativas do Brasil, localizado na região Centro Oeste, 

apresenta aproximadamente 3.035.122 habitantes, apresenta uma área 

territorial de 903.357 km2 e a capital é Cuiabá; faz limite ao norte com os 

Estados de Amazonas e Pará, ao leste com Tocantins e Goiás, ao sul 

com Mato Grosso do Sul e a oeste com Rondônia e Bolívia.  

Figura 01: Estado de Mato Grosso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Oliveira (2017, p.11). 

 

Economicamente dentre os dez municípios que se destacam no 

Estado de Mato Grosso, conforme dados do IBGE 2012 apud Oliveira 

(2017) estão conforme a ordem, os seguintes: Cuiabá, Rondonópolis, 

Várzea Grande, Sorriso, Primavera do Leste, Sinop,  Lucas do Rio Verde, 

Nova Mutum, Sapezal e Campo Novo dos Parecis.  
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Em relação aos seus biomas, de acordo com site oficial do Estado, 

Mato Grosso é o único Estado do Brasil a apresentar sozinho, três dos 

principais biomas do país: Amazônia, Cerrado e Pantanal.  O clima 

prevalecente em Mato Grosso, de acordo ainda site MT.GOV (2017, s/p) 

é: 

 

[...] o tropical super-úmido de monção, com elevada temperatura 
média anual, superior a 24º C e alta pluviosidade (2.000mm 
anuais); e o tropical, com chuvas de verão e inverno seco, 
caracterizado por médias de 23°C no planalto. A pluviosidade é 
alta também nesse clima: excede a média anual de 1.500mm.  

 

A vasta extensão territorial de Mato Grosso e seu clima tropica l, , 

fazem de Mato Grosso um Estado agrícola, com períodos distintos de 

chuvas e estiagens, conforme informações do site Fazendas Brasil (2017, 

s/p): 

 

O período de chuvas inicia-se na segunda quinzena de Setembro 
e chove até o f im do mês de Maio, sendo que  neste período o 
total da precipitação é uma média de 2.200 mm, porém muito 
bem distr ibuída, sendo que o maior volume ocorre nos meses de 
Janeiro e Fevereiro que são os meses ou pelo menos o mês de 
Janeiro é um mês que praticamente não existem colheitas e pôr 
outro lado todas as plantações agrícolas já se encontram 
implantadas, nascidas e agradecem os grandes volumes de 
chuvas, as altas temperaturas e a alta umidade do ar.  

 

Tais condições climáticas fomentam o desenvolvimento da 

agricultura no Estado, segundo informações do site MT.GOV (2017, s/p) 

“O estado de Mato Grosso é conhecido como o celeiro do país, campeão 

na produção de soja, milho, algodão e de rebanho bovino  [...]”. 

De acordo com informações da Embrapa (2003), no que se refere 

ao tipo de solo presente na região, a documentação produzida pelo 

Zoneamento Sócio Econômico Ecológico do Estado  (SEPLAN – MT), 

desenvolvido pela Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação 

Geral, identif icou e mapeou, na escala 1:250.000, um total de 23 classes 

de solos. 
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Segundo informações do referido documento apresentados no site 

da Embrapa (2003, s/p) foram identificados os seguintes tipos de solo no 

Estado de Mato Grosso sendo eles:  

 

Latossolo Roxo (0,18%); Latossolo Vermelho-Escuro (23,63%); 
Latossolo Vermelho-Amarelo (17,18%); Latossolo Vermelho-
Amarelo Podzólico (0,60%); Terra Roxa Estruturada (0,03%); 
Brunizém Avermelhado (0,07%); Podzólico Amarelo (0,08%); 
Podzólico Vermelho-Amarelo (24,1%); Podzólico Vermelho-
Escuro (0,01%); Planossolo (2,04%); Solonetz Solodizado 
(0,02%); Cambissolo (4,75%); Plintossolo (7,32%); Vertissolo 
(subdominantes); Glei Pouco Húmico (1,58%); Areias Quartzosas 
(12,94%); Areias Quartzosas Hidromórf icas  (0,06%); Solos 
Aluviais (0,34%); Solos Litólicos (2,40%); Solos Concrecionários 
Latossólicos (1,36%); Solos Concrecionários Podzólicos 
(0,22%); Solos Concrecionários Câmbicos  (0,58%); Af loramentos 
de Rocha (subdominante); Solos orgânicos (0,04%): 

 

Por fim, informações do site Fazendas Brasil (2017) complementam 

que o solo tipo latosso vermelho (terra roxa), com predominância de 

0,18% encontram-se nas partes mais altas e, nas partes mais baixas, 

estão o solo misto, mistura de latossolo vermelho escuro (23,63%) e 

latossolo vermelho amarelo (17,18%) com areia, o qual pode ser usado 

para agricultura.  

 

4.1 VIABILIDADE DA EXPLORAÇÃO DO ALGODÃO COLORIDO NO ESTADO DE 

MATO GROSSO 

 

O clima predominante no Estado de Mato Grosso, conforme se pode 

verif icar é propício para o crescimento e desenvolvimento do algodão 

colorido, pois a temperatura média na região esta em conformidade com o 

temperatura ideal, a qual fora apresentado por Amaral, Beltrão e Cardoso 

(2003), devendo esta variar entre 20 °C e 30 °C. 

Em relação a precipitação anual, esta segundo Soares et al (2003) 

é abundante, cerca de 1200 mm por ano, estando então, dentro dos 

padrões necessários apresentado por Amaral, Beltrão e Cardoso (2003) 
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que relatam que esta precipitação deve ser entorno de 500 mm e 1500 

mm por ano. 

Um aspecto relevante que deve ser levado em consideração 

segundo Soares et al (2003) diz respeito ao fato de que no Mato Grosso 

há um regime de chuvas bem diferente do semi -árido, sendo assim, é 

recomendado que seu cultivo seja anual e não com ciclo perene de três 

anos como ocorre no Nordeste.  

No Estado de Mato Grosso, segundo ainda Soares et al (2003,p. 

4), “a maioria dos solos são pobres em fósforo assimilável, mediano a 

pobre em potássio trocável e apresentam carbono orgânico em nível 

médio a elevado ”. Nesse sentido: 

 

[...] A calagem sempre é necessária para neutralizar o alumínio 
tóxico e disponibil izar a maioria dos nutrientes, elevando o pH a 
nível adequado para o crescimento e o desenvolvimento do 
algodão.  

 

Uma grande dif iculdade segundo o mesmo autor em realizar o 

cultivo do algodão colorido está no fato, de que este é altamente 

resistente a seca, contudo, não suportam encharcamento do solo, 

mesmo por pouco tempo. Assim, solos compactos e/ou que são 

susceptíveis ao encharcamento, não são apropriados ao 

desenvolvimento do cultivar.  

A época de plantio é também um aspecto de dif ícil previsão, pois 

como apresenta ainda Soares et al (2003) sobre o assunto, até que se 

tenham informações solidif icadas concernente a melhor época de plantio 

desse cultivar no Estado de Mato Grosso, leva -se em consideração 

informações de zoneamento do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, a qual dispõe que essa deve ser realizada entre 1º a 30 

de dezembro.  

A falta de bibliografia acerca do cultivo do algodão colorido no 

Estado de Mato Grosso limitou as informações referentes ao tema em 

questão, essa questão é apontada também por Soares et al (2003) o qual 

dispõe que o conhecimento sobre o comportamento desse tipo de algodão 

no referido Estado é primária. 
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Nesse sentido, até que existam pesquisas solidificadas, que 

definam linhagens, bem como passos tecnológicos específ icos para as 

condições locais, os resultados serão preliminares, não sendo possível 

assim, apesar de o Estado atender a muitos dos critérios necessários 

para o desenvolvimento da cultura, que a produção do mesmo no Estado 

terá êxito. 

As informações apresentadas nesse tópico, foram obtidas de 

pesquisas realizadas por Soares et al (2003) o qual trouxe para seu 

artigo, os resultados obtidos em observações no campo de pequenos 

produtores, campos de multiplicação de sementes e, unidades de 

observação.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O atual cenário do agronegócio se refere a uma agricultura cada 

vez mais tecnificada, em que se faz o uso da tecnologia de ponta para 

melhoria e desenvolvimento da mesma. Enquadra -se nesse contexto o 

melhoramento genético, caso do algodão naturalmente colorido, oriundo 

do cruzamento do algodão primitivo “macaco” com algodão “seridó”.  

Esse cultivar conforme apresentado no estudo apresenta 

vantagens em relação ao branco, especialmente no que diz respeito aos 

impactos ambientais, pois este, em virtude de sua coloração natural 

dispensa o uso de corantes, diminuindo desse modo, o nível de poluição 

dos mananciais, sem falar na economia de água no processo de 

produção das indústrias têxteis.  

A exploração do algodão colorido se assemelha ao algodão 

branco, contudo, este apresenta algumas peculiares relacionadas ao 

clima e ao solo. Resumidamente, as temperaturas devem variar entre 20 

ºC e 30 ºC, e umidade relativa do ar deve ser baixa. 

Em relação ao solo deve ter caráter eutrófito pertencentes aos 

grupos Latossolos, Argissolos, Chernossolos, Planossolos, Cambissolos, 

Vertissolos, Luvissolos, Argissolos, Neossolos e suas associações  e, 

não serem sujeitos a encharcamentos e/ou erosões, pois o mesmo não 

resistem a solos alagados, mesmo que por um período curto de tempo.  

No que se refere a viabil idade da exploração desse cultivar no 

Estado de Mato Grosso, a pesquisa demonstrou que há semelhança 

entre significativas entre a região do Pará, onde esse cul tivar é 

largamente explorado, com o Mato Grosso, que tornam possíveis a 

exploração do algodoeiro colorido na região. 

No entanto, devido à falta de literatura especializada sobre a 

exploração do algodão colorido no Estado de Mato Grosso, não se pode 

afirmar que a exploração do mesmo é viável, para tanto, é necessário 

estudos mais consistentes, com definições de linhagens, passo a passo 

tecnológicos específ icos para as condições locais , etc, aspectos 

imprescindíveis para o êxito de explorar essa cultura.  
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