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Temas como “normas gerais de direito do 
trabalho rural”, “normas gerais de segurança, 
saúde ocupacional e meio ambiente do 
trabalho rural”, “manejo de água, solo e meio 
ambiente”, “manejo integrado de pragas”, 
“manejo adequado de variedades transgênicas” 
e “colheita, beneficiamento e armazenagem 
do algodão” são abordados por especialistas 
nas respectivas áreas, que buscaram, de 
forma didática, tornar acessível a discussão e 
orientação em relação a assuntos que, às vezes, 
são muito extensos e abrangentes, mas que 
precisam ser amplamente conhecidos por todos 
os colaboradores que atuam nas fazendas.  

Com a publicação do guia técnico, esperamos 
mais uma vez trazer informação relevante 
para o produtor e manter o setor na vanguarda 
da sustentabilidade. Ser sustentável é cuidar 
daqueles que estão envolvidos na produção, 
cuidar do meio ambiente, mas também manter 
a viabilidade econômica da atividade na qual 
se está envolvido. São essas as premissas que 
a Abrapa mais uma vez vem reforçar junto ao 
cotonicultor. Esperamos que a leitura seja de 
grande utilidade.

Gilson Ferrúcio Pinesso, 
Presidente da Abrapa,
Associação Brasileira dos Produtores de 
Algodão. 

Palavra do presidente

O Programa Algodão Brasileiro 
Responsável (ABR) representa o esforço 
e a dedicação dos produtores brasileiros 
de algodão em prol de uma produção 
comprometida com aqueles que atuam nas 
fazendas, com o meio ambiente e com a 
sociedade em geral. O pioneirismo dessa 
iniciativa começou com o Instituto Algodão 
Social (IAS), criado em Mato Grosso, em 
2005, de abrangência apenas regional, 
passando pelo Programa Socioambiental 
da Produção de Algodão (Psoal), criado 
em 2009, para atender os produtores dos 
demais estados. Em 2012, unificamos os 
programas IAS e Psoal, com a criação do 
Algodão Brasileiro Responsável (ABR), que 
institui um protocolo único de certificação 
para todas as fazendas produtoras de 
algodão no Brasil. 

Desde setembro de 2012, a Abrapa, 
em parceria com as estaduais, vem 
realizando a mobilização dos produtores 
para adesão ao programa. Para a safra 
2012/2013, as fazendas de algodão 
participantes do ABR já estão sendo 
visitadas. Elas passaram pela Verificação 
para Diagnóstico da Propriedade 
(VDP), pela Verificação Orientativa da 
Propriedade (VOP) e, agora, se preparam 
para receber a verificação independente, 
que atestará que a propriedade cumpriu 
os requisitos de certificação. Durante todo 
esse processo, a Abrapa, coordenadora 
geral do programa, identificou quais 
são os pontos fundamentais dentro da 
fazenda que estão intimamente ligados 
aos três pilares do ABR – econômico, 
social e ambiental – e trabalhou, com 
especialistas, na elaboração deste guia 
técnico, que chega, agora, às mãos 
do produtor.



Quem somos

Desde 1999, a Associação Brasileira dos 
Produtores de Algodão (Abrapa) representa 
e defende os interesses dos cotonicultores 
brasileiros. Neste curto espaço de tempo, 
a produção brasileira deu um grande 
salto em qualidade, tanto que o Brasil 
passou de importador a um dos maiores 
fornecedores de pluma do mundo. A Abrapa 
desempenhou um papel fundamental nessa 
virada, pois tem como foco manter o setor 
organizado e tornar a cotonicultura brasileira 
cada vez mais competitiva, seja no mercado 
nacional ou internacional.

Com a Abrapa representando os
interesses dos cotonicultores, o Brasil 
alcançou números expressivos na 
safra 2011/2012: 5º maior produtor e 3º 
exportador mundial, a maior produtividade 
em sequeiro do mundo, 5º consumidor, 
pluma de alta qualidade e com 
rastreabilidade, mecanização do plantio 
à colheita, tecnologia em armazenagem 
e beneficiamento, além de ser o maior 
fornecedor de algodão Better Cotton.



Tantas conquistas são características de 
um setor que busca sempre a inovação. 
A Abrapa e suas associadas não medem 
esforços para consolidar uma cotonicultura 
cada vez mais rentável, eficiente e 
comprometida com as futuras gerações. 
Uma cotonicultura que respeita e tem 
compromisso com o meio ambiente, com as 
pessoas envolvidas na cadeia produtiva e 
com a comunidade.

A atuação sustentável teve início em 2005, 
com o Instituto Algodão Social (IAS) em 
Mato Grosso. Mais tarde, o setor implantou 
o Programa Socioambiental da Produção 
de Algodão (Psoal) para atender os demais 
estados. Em 2012, veio a unificação 
com a criação de um único protocolo 
de certificação, o Algodão Brasileiro 
Responsável (ABR), que certificará as 
fazendas a partir da safra 2012/2013. A 
Abrapa reafirma e investe no compromisso 
que os cotonicultores brasileiros têm com a 
sustentabilidade.



Guia técnico

O Programa ABR tem como fundamento o 
incremento progressivo das boas práticas 
sociais, ambientais e econômicas nas 
fazendas produtoras de algodão com 
foco nos princípios fundamentais do 
desenvolvimento sustentável, em especial 
os relativos à regularidade das relações 
trabalhistas e ao cumprimento das normas 
de segurança do trabalho; proibição da 
utilização de mão de obra infantil e da 
prática de trabalho forçado ou análogo a 
escravo, trabalho degradante ou indigno; 
proibição de discriminação de pessoas; 
liberdade de sindicalização e apoio à 
negociação coletiva entre os sindicatos 
laborais e patronais; proteção legal e 
preservação do meio ambiente e aplicação 
das boas práticas agronômicas na produção 
do algodão brasileiro.  

Partindo dessa premissa e para orientar os 
produtores, a Abrapa investiu na elaboração 
de um guia técnico, que está estruturado 
em seis temas de fundamental importância 
para apoiar os três pilares que são a base 
da sustentabilidade: social, econômico e 
ambiental. Em relação ao pilar social, o guia 
trata das normas gerais de direito do trabalho 
rural e normas gerais de segurança, saúde 
ocupacional e meio ambiente do trabalho 
rural. São temas do pilar ambiental as boas 
práticas agronômicas, o manejo da água, 
solo e meio ambiente, manejo integrado de 
pragas e manejo adequado de variedades 
transgênicas.  
O último tema está ligado ao pilar econômico 
e trata detalhadamente da colheita, 
beneficiamento e armazenagem do algodão.



O capítulo “Normas gerais de direito do 
trabalho rural”, elaborado por Félix Balaniuc, 
traz orientações claras e objetivas em 
relação a conceitos fundamentais para 
o funcionamento da área de recursos 
humanos das propriedades. Esclarecimentos 
sobre salário-família, licença-maternidade, 
contrato de experiência, exames médicos 
obrigatórios, jornada de trabalho, hora extra, 
banco de horas, adicional noturno, férias, 
seguro-desemprego, aviso prévio, entre 
outros, são apresentados em detalhes ao 
produtor.

O segundo capítulo, “Normas de segurança, 
saúde ocupacional e meio ambiente do 
trabalhador rural”, elaborado também sob 
a coordenação de Félix Balaniuc, com a 
colaboração dos técnicos de segurança 
do Instituto Algodão Social (IAS), traz 
orientações aos empregadores quanto à 
constituição da CIPATR, manipulação de 
agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins, 
ergonomia, cuidados no uso de ferramentas 
manuais, cuidados na utilização de 
máquinas, equipamentos e implementos, 
transporte de trabalhadores, uso de EPIs, 
regras para edificações rurais, instalações 
elétricas e construção das áreas de 
vivência. O capítulo tem como propósito 
tornar a NR31 acessível ao produtor.



Guia técnico

A partir do terceiro capítulo, até o  quinto, é 
abordado o pilar ambiental. “Manejo de água, 
solo e meio ambiente” traz informações 
importantes sobre a manutenção da 
biodiversidade, a conservação do solo, 
controle da erosão e o manejo correto da 
água.  

O quarto capítulo,  “Manejo integrado 
de pragas”, escrito sob a supervisão de 
Paulo E. Degrande, traz uma abordagem 
detalhada sobre o MIP, as principais pragas, 
o monitoramento benéfico de insetos, os 
principais predadores e a interação do MIP 
com as boas práticas agronômicas. 

O quinto capítulo, “Manejo adequado de 
variedades transgênicas”, assinado por 
Eleusio Curvelo Freire, lista as variedades 
permitidas no Brasil, aborda as técnicas de 
uso dessas variedades e orienta sobre o 
salvamento de sementes e a importância das 
áreas de refúgio.



O sexto e último capítulo discute uma 
temática que está atrelada ao pilar 
econômico. “Colheita, armazenagem e 
beneficiamento do algodão”, tema abordado 
por Valdinei Sofiatti e Odilon Reny Ribeiro 
Ferreira Silva, traz orientações sobre 
práticas adequadas à colheita manual, 
procedimentos importantes no caso da 
colheita mecanizada, as diferenças entre 
as colheitadeiras de fuso e de pente, a 
manutenção apropriada para as máquinas, 
técnicas para o armazenamento do algodão 
em caroço, beneficiamento, armazenamento 
em escala empresarial e finaliza com o 
controle de qualidade e a identificação do 
fardo de algodão. 

Em síntese, a elaboração do guia técnico 
tem como objetivo disponibilizar ao produtor 
informações a respeito do que há de mais 
moderno em relação a temáticas que são 
fundamentais para o bom funcionamento 
da propriedade. A Abrapa e o produtor 
brasileiro sabem que sustentabilidade é a 
palavra de ordem. Sabem que os pilares 
social, ambiental e econômico são a base 
para a manutenção da competitividade e, 
por isso, estão engajados em tornar essa 
proposta, por meio do Programa ABR, uma 
realidade para a fibra produzida no Brasil. 
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1. EMPREGADOR RURAL
É a pessoa física ou jurídica, proprietária ou 
não (arrendamento, parceria rural, meação 
ou comodato), que, assumindo os riscos 
da atividade agroeconômica, em caráter 
permanente ou temporário, diretamente ou 
através de prepostos, admite, assalaria e dirige 
a prestação pessoal de serviço subordinado 
(artigo 3º da Lei 5889/73 e art. 2º da CLT).

Inclui-se entre as atividades agroeconômicas 
o primeiro tratamento dos produtos agrários in 
natura sem transformá-los em sua natureza, 
como o beneficiamento, a primeira modificação 
e o preparo das matérias-primas de origem 
vegetal ou animal. 

2. EMPREGADO RURAL 
É a pessoa física, maior de 16 anos, que presta 
serviços de natureza contínua, subordinada e 
remunerada a empregador, em imóvel rural que 
explore atividade agroeconômica. 

3. EMPREGADO APRENDIZ
Os estabelecimentos de qualquer natureza, 
industrial, comercial ou rural, são obrigados a 
empregar, mediante contrato de aprendizagem 
e matricular trabalhadores aprendizes, 
maiores de 14 (catorze) e menores de 24 
(vinte e quatro) anos, nos Serviços Nacionais 
de Aprendizagem (SENAR, SENAI, SENAC) 
ou escolas técnicas, em número equivalente 
a 5% no mínimo e 15% no máximo, 
dos trabalhadores existentes em cada 
estabelecimento, cujas funções demandem 
formação profissional definida na tabela da 
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 
elaborada pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego (art. 429 da CLT).

A jornada máxima é de 6 horas, ou poderá ser 
de 8 horas se forem computadas as horas de 
aprendizagem teórica e se já tiver completado 
o ensino fundamental. O prazo máximo do 
contrato é de 2 anos, sendo garantido o salário 
mínimo calculado na base horária e o direito 
ao recebimento do 13º e férias e recolhimento 
de FGTS sob a alíquota de 2%.  

4. EMPREGADO MENOR OU 
ADOLESCENTE 
O menor adolescente somente poderá ser 
contratado a partir dos 16 anos, sendo proibido 
o trabalho do menor em jornada noturna e  
em atividades insalubres ou perigosas. O 
trabalho na lavoura de algodão é considerado 
trabalho insalubre.

O empregado menor pode assinar os 
recibos salariais, mas deverá ser assistido 
pelo responsável legal quando receber as 
verbas rescisórias (TRCT), e tem direito a 
gozar suas férias durante o seu período de 
férias escolares.

5. LICENÇA-MATERNIDADE 
É o direito da mulher gestante, determinado 
por atestado médico, ao afastamento 
remunerado de suas atividades laborais, de 
120 dias, pago diretamente pelo INSS. Em 
casos excepcionais, o período poderá ser 
aumentado em mais duas semanas, mediante 
justificativa em atestado médico. 

É assegurado à gestante o direito de 
ausentar-se do trabalho pelo tempo 
necessário para a realização de pelo menos 
seis consultas médicas e demais exames 
complementares. Havendo problemas ou 
riscos para o processo de gestação, a 
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gestante deverá ser transferida para uma 
função compatível com seu estado de saúde.

O direito à licença-maternidade de 120 dias 
foi estendido à mulher adotante, no caso de 
adoção ou guarda judicial de criança de até 1 
ano de idade. Se a criança tiver de 1 a 4 anos, 
o período de licença será de 60 dias e, no caso 
de criança de 4 a 8 anos, a licença será de 30 
dias (Lei 10.421/02).

6. ESTABILIDADE DA MULHER GESTANTE 
A empregada gestante tem direito à 
estabilidade provisória ou garantia de emprego 
desde a confirmação da gravidez até cinco 
meses após o parto (ADCT, art. 10, II,b).

7. SALÁRIO-FAMÍLIA 
O salário-família é um benefício previdenciário 
pago ao trabalhador assalariado ou avulso 
de baixa renda, mediante a apresentação 
de certidão de nascimento, para auxiliar no 
sustento dos filhos ou equiparado (enteado 
ou tutelado com dependência econômica) 
de até 14 anos de idade ou inválidos de 
qualquer idade. O salário-família é pago pelo 
empregador, junto com o salário normal, e o 
valor que a empresa pagou será descontado 
do que ela deve recolher à Previdência Social.

Quando o pai e a mãe são segurados 
empregados, ainda que trabalhem para a mesma 
empresa, ambos têm direito ao salário-família.

8. LICENÇA-PATERNIDADE 

É o direito do trabalhador de gozar uma folga 
remunerada de 5 dias consecutivos, a contar 
da data do nascimento de seu filho, para que 
possa dar assistência à esposa e ao recém-

nascido (art. 473, CLT e CF/88 art. 7º inciso  
XIX e art. 10, § 1º do ADCT da CF/88).

9. CONTRATO INDIVIDUAL  
DE TRABALHO - PRAZO DETERMINADO  
E INDETERMINADO 
Contrato individual de trabalho é um contrato de 
emprego ajustado verbalmente ou por escrito, 
por prazo determinado ou indeterminado, 
mediante o qual uma pessoa física maior de 
16 anos se compromete a prestar serviços 
subordinados a outra pessoa física ou jurídica, 
mediante pagamento de salário. 

O contrato por prazo determinado é ajustado 
por escrito e somente é válido em casos 
de execução de serviços cuja natureza ou 
transitoriedade justifiquem a predeterminação 
do prazo, como nos contratos de experiência 
ou safra (art. 443 da CLT). 

Os contratos de experiência, safra e obra certa 
se extinguem no prazo ou condição fixada, sem 
que haja obrigação da concessão do aviso prévio 
e pagamento da multa sobre os recolhimentos do 
FGTS. Em caso de rescisão antecipada, a parte 
que rescindir o contrato pagará à outra 50% dos 
salários devidos até o seu término.

10. CONTRATO DE EXPERIÊNCIA 

É uma modalidade de contrato por prazo 
determinado e tem a finalidade de proporcionar 
ao empregador e ao empregado um período 
de avaliação recíproca, tanto em relação às 
aptidões do trabalhador como em relação ao 
ambiente e condições de trabalho oferecidos 
pela empresa.

O prazo máximo de duração é de 90 dias, 
mas pode ser ajustado por período inferior, 
admitindo-se uma única prorrogação 
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no limite legal. Havendo continuidade 
na prestação de serviços o contrato se 
transforma automaticamente em contrato 
por prazo indeterminado (Arts. 443 e 445, 
§ único da CLT).

11. CONTRATO POR SAFRA 

É uma modalidade de contrato por prazo 
determinado utilizado pelo setor agrário no 
período compreendido entre o preparo do solo, 
o cultivo e a colheita, cujo início, duração e 
término dependem diretamente das variações 
estacionais e climáticas anuais.

O contrato por safra deve ser firmado tendo 
como objeto os serviços específicos prestados 
durante determinada etapa de uma única e 
determinada cultura agrícola (algodão, milho, 
soja,etc.) e só pode ser sucedido por outro 
com o mesmo empregado após o decurso de 
um intervalo mínimo de 6 meses.

12. CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO
A rotina de contratação de empregado deve 
atender às normas legais, bem como às normas 
internas da empresa. No setor rural, a contratação 
de trabalhadores que não tenham residência fixa 
no município ou região deve ser feita com a devida 
cautela e transparência para evitar denúncias de 
prática de trabalho análogo a escravo. 

A principal opção é a de contratar 
trabalhadores já cadastrados no posto do 
Sistema Nacional de Emprego (SINE) da 
região ou Secretarias Municipais do Trabalho. 
Se não houver, formalizar o contrato de 
trabalho por escrito, inserindo as condições 
relativas a salário, função, alimentação 
e fornecimento ou não de alojamento, 

além de outras condições especiais, caso 
existentes, e dar conhecimento ao Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais da região sobre a 
contratação, mediante a protocolização de uma 
via do contrato individual de trabalho.

13. RECRUTAMENTO, TRANSPORTE  
E CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR  
EM OUTRO MUNICÍPIO OU ESTADO

O recrutamento, a contratação e o transporte 
de trabalhadores para prestarem serviços 
subordinados que impliquem mudança 
transitória, temporária ou definitiva de 
suas residências devem ser comunicados 
à Superintendência Estadual ou Gerência 
Regional do Trabalho e Emprego (Instrução 
Normativa nº 90, de 28.04.2011, MTE).

O empregador deverá preencher o 
requerimento de solicitação da expedição 
da Certidão Declaratória de Transporte 
de Trabalhadores (CDTT) anexando os 
documentos exigidos no art. 3º da IN 90/2011, 
entre outros, o instrumento de procuração 
original ou cópia autenticada – concedendo 
poderes especiais ao procurador para 
recrutar e contratar –, cópias dos contratos 
individuais de trabalho e a relação nominal dos 
trabalhadores recrutados, com os números 
da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) e do Programa de Integração Social 
(PIS). 

A CDTT deverá estar à disposição da 
fiscalização durante a viagem, no veículo 
de transporte dos trabalhadores, e, 
posteriormente, no local da prestação de 
serviços, para que a situação seja analisada 
e, quando necessário, ocorra o devido 
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acompanhamento in loco das condições de 
trabalho pela fiscalização trabalhista.

O aliciamento e o transporte irregular de 
trabalhadores para localidade diversa de 
sua origem constituem, em tese, crime de 
aliciamento de trabalhadores previsto no  
Art. 207 do Código Penal.

14. CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 
O estabelecimento de qualquer natureza, 
industrial, comercial ou rural, que tenha de 
100 a 200 empregados, deverá contratar 2% 
de beneficiários da Previdência reabilitados 
profissionalmente ou pessoas portadoras 
de deficiência. Para empresas que tenham 
de 201 a 500 empregados, a cota é de 3%; 
para empresas que tenham de  501 a 1.000 
empregados, a cota é de 4%; e para empresas 
com  mais de 1.000 empregados, a cota é de  
5% (Art. 93 da Lei 8.213/91). 

A condição de pessoa portadora de deficiência 
pode ser comprovada por meio de laudo 
emitido por médico do trabalho ou pessoa com 
certificado de reabilitação profissional emitido 
pelo INSS.

15. CARTEIRA DE TRABALHO  
E PREVIDÊNCIA SOCIAL (CTPS) 
A CTPS é o documento de identidade obrigatório 
para o exercício de qualquer emprego, inclusive 
de natureza rural, no qual deve ser anotada, 
em 48 horas, a data de admissão, função, 
remuneração e condições especiais do contrato 
de trabalho, caso existente (Art. 13 da CLT).  
O recebimento e a devolução da CTPS devem 
ser feitos mediante recibo. Reter documentos  
é crime (Lei 5.553/68).

16. LIVRO DE INSPEÇÃO DO  
TRABALHO (LIT)
O Livro de Inspeção do Trabalho não está 
sujeito a autenticação prévia pelo órgão do 
Ministério do Trabalho e Emprego e deve ser 
mantido obrigatoriamente pelo empregador no 
seu estabelecimento para ser apresentado por 
ocasião da visita do auditor fiscal do trabalho, 
que registrará nele a data, a hora do início  
e do término da inspeção e, se for o caso, 
anotará todas as irregularidades verificadas 
e as exigências feitas, com os respectivos 
prazos para atendimento (Portaria nº 3.158,  
de 18/05/71).

17. EXAMES MÉDICOS OBRIGATÓRIOS 

O empregador, independentemente do 
número de trabalhadores, tem a obrigação 
de elaborar, dentro de seu programa de 
gestão, o Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional (PCMSO) e submeter 
seus empregados a exames médicos, 
com o objetivo de proteger a saúde dos 
trabalhadores, nas seguintes situações (NR 
31, NR 7):

I - PERIÓDICO/ANUAL – Deverá ser feito 
na vigência do contrato de trabalho quando 
o trabalhador for menor de 18 e maior de 
45 anos, bem como para trabalhadores 
expostos a riscos ou situações que 
possam agravar doença ocupacional ou 
doença crônica e, a cada dois anos, para 
trabalhadores entre 18 e 45 anos de idade.

II - ESPECIAL – Em períodos inferiores 
a 12 meses, em geral a cada 6 meses, a 
critério do médico do trabalho responsável 
pelos contratos de trabalho da fazenda, 
para trabalhadores submetidos a condições 



  12

Normas gerais de direito 
do trabalho rural

·  Direito do Trabalho Rural  ·  CAPÍTULO 1

insalubres, em especial em contato com 
agrotóxicos e outros defensivos agrícolas. 

III - RETORNO AO TRABALHO – Deverá 
ser realizado obrigatoriamente no primeiro 
dia do retorno ao trabalho de empregado 
ausente por período igual ou superior a 
30 (trinta) dias por motivo de doença ou 
acidente, de natureza ocupacional ou não, 
ou parto.

IV - MUDANÇA DE FUNÇÃO – O exame 
médico deverá ser obrigatoriamente 
realizado antes da data da mudança de 
função ou alteração de setor que implique 
a exposição do trabalhador a risco diferente 
daquele a que estava exposto antes da 
mudança.

V - DEMISSIONAL – Deverá ser 
obrigatoriamente realizado até a data do 
pagamento das verbas rescisórias ou 
homologação do TRCT, desde que o último 
exame médico ocupacional não tenha sido 
realizado há mais de 135 dias para as 
empresas com grau de risco 1 e 2 ou 90 
dias para as empresas com grau de risco 3 
e 4, segundo o Quadro I da NR 4.

18. REMUNERAÇÃO 

Remuneração é o somatório de todas as 
verbas de natureza salarial, recebidas em 
dinheiro ou através de utilidades, incentivos 
e vantagens pessoais, pagas ou fornecidas 
habitualmente em retribuição aos  
serviços prestados.

Integram o conceito de remuneração: 
salário contratual, fornecimento gratuito de 
alimentação e habitação caracterizadas 
como salário utilidade, adicional noturno, de 

insalubridade e de periculosidade, horas extras, 
descansos semanais e feriados remunerados, 
gratificação de função e parcelas e vantagens 
pessoais recebidas pelo trabalhador.

Benefícios que não integram a remuneração 
(Art.458 § 2º da CLT):

I - Vestuários, equipamentos e outros 
acessórios fornecidos aos empregados 
e utilizados no local de trabalho para a 
prestação do serviço;

II - Educação, em estabelecimento 
de ensino próprio ou de terceiros, 
compreendendo os valores relativos à 
matrícula, mensalidade, anuidade, livros 
e material didático;

III - Transporte destinado ao deslocamento 
para o trabalho e retorno, em percurso 
servido ou não por transporte público;

IV - Assistência médica, hospitalar e 
odontológica, prestada diretamente ou 
mediante seguro-saúde;

V - Seguros de vida e de acidentes pessoais;

VI - Previdência privada.

19. SALÁRIO
Salário é a contraprestação devida ao 
empregado pela prestação de serviços ao 
seu empregador. Compreende-se como 
salário, além do pagamento em dinheiro, 
qualquer prestação in natura, como habitação, 
alimentação e outras vantagens pessoais 
fornecidas ou pagas habitualmente por força 
do contrato ou por costume ao empregado. 

O pagamento deve ser efetuado até o 5º 
dia útil subsequente ao mês trabalhado e os 
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recibos salariais devem discriminar todas 
as parcelas pagas e os descontos. É vedada 
a contratação com valor inferior ao salário 
mínimo vigente ou piso salarial fixado em 
convenção ou acordo coletivo da categoria 
(CLT art. 458).

20. SALÁRIO IN NATURA ALIMENTAÇÃO 

A utilidade alimentação fornecida ao 
trabalhador representa salário in natura. Para 
a legalidade do desconto, há necessidade de 
previsão em cláusula expressa em contrato 
de trabalho. O desconto no limite de 25% 
sobre o salário mínimo vigente corresponde 
ao fornecimento de 3 refeições diárias, fartas, 
variadas e saudáveis.  

Para que a alimentação possa ser fornecida 
gratuitamente, sem natureza salarial, o 
empregador pessoa jurídica inscrita no CNPJ 
ou equiparada inscrita no Cadastro Específico 
do INSS (CEI), deverá inscrever-se, através 
de formulários disponíveis na internet, no 
Programa de Alimentação do Trabalhador 
(PAT), coordenado pela Superintendência 
Regional do Ministério do Trabalho. 

O fornecimento de alimentação através do PAT, 
ainda que totalmente gratuito, não integra o 
salário do empregado na composição de sua 
remuneração nem perante a previdência social 
(Orientação Jurisprudencial nº 133, TST).

21. SALÁRIO IN NATURA HABITAÇÃO 

A utilidade habitação (moradia ou alojamento) 
fornecida pela prestação de serviços, 
prevista em cláusula do contrato de trabalho 
por escrito, autoriza o desconto de até 
20% sobre o valor do salário mínimo na 
remuneração mensal do empregado. Sempre 

que mais de um empregado residir no 
mesmo alojamento, o valor da habitação será 
dividido proporcionalmente ao número de 
trabalhadores, vedada em qualquer hipótese a 
moradia coletiva de famílias.

Para formalizar a cessão de alojamento ou 
moradia de forma gratuita, sem natureza salarial, 
o empregador rural deverá inserir cláusula 
expressa no contrato de trabalho escrito ou 
celebrar um contrato específico de cessão 
gratuita de moradia ou alojamento, ambos com 
assinatura de duas testemunhas, e protocolar 
uma cópia do respectivo instrumento, notificando 
o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do 
Município (Art. 9º, § 5º da Lei 5.889/73).

22. DESCONTOS EM FOLHA  
DE PAGAMENTO OU NO TRCT 
A legislação trabalhista autoriza o desconto 
no salário do empregado de adiantamentos, 
utilidades alimentação e habitação quando 
autorizado pelo empregado, ou por dispositivos 
previstos em  lei, convenção ou acordo coletivo. 

São descontos legais: as faltas e atrasos 
injustificados e seus reflexos no descanso 
semanal remunerado e feriados, contribuição 
previdenciária, contribuição sindical, Imposto 
de Renda na fonte e despesas com vale- 
transporte no limite de 6% sobre o salário 
contratual do empregado e, no pagamento 
das verbas rescisórias, o aviso prévio não 
cumprido. A cota de pensão alimentícia será 
descontada mediante ordem judicial.

O prejuízo causado pelo empregado, por culpa 
(negligência, imprudência ou imperícia), ao 
patrimônio do empregador somente poderá ser 
descontado em folha de pagamento quando 
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essa possibilidade tiver sido acordada por 
escrito na celebração do contrato de trabalho. 
O desconto por danos provocados por dolo 
(intenção de causar prejuízo) é admitido 
mesmo que não haja disposição contratual a 
respeito (Art.462 caput e § 1º da CLT).

23. FALTAS JUSTIFICADAS 
O empregado poderá deixar de comparecer ao 
serviço, sem prejuízo do salário, nas seguintes 
situações previstas na legislação trabalhista: 

I - Ausência devidamente justificada, 
a critério da administração do 
estabelecimento;

II - Paralisação do serviço nos dias em que, 
por conveniência do empregador, não tenha 
havido trabalho;

III - Falta ao serviço com fundamento na lei 
sobre acidente do trabalho;

IV - Doença do empregado, devidamente 
comprovada; 

V - Até 2 (dois) dias consecutivos, em caso 
de falecimento do cônjuge, ascendente, 
descendente, irmão ou pessoa que, 
declarada em sua Carteira de Trabalho 
e Previdência Social, viva sob sua 
dependência econômica;

VI - Até 3 (três) dias consecutivos, em 
virtude de casamento;

VII – Licença-paternidade, por 5 (cinco)  
dias consecutivos, em caso de nascimento 
de filho, contados a partir do primeiro dia útil 
após o parto;

VIII – Ausência por 1 (um) dia, em cada  
12 (doze) meses de trabalho, em caso  

de doação voluntária de sangue 
devidamente comprovada;

IX - Até 2 (dois) dias, consecutivos ou não, 
para o fim de alistamento eleitoral nos 
termos da lei respectiva;

X - No período de tempo em que tiver de 
cumprir as exigências do Serviço Militar 
referidas na letra (c) do Art. 65 da  
Lei 4.375, de 17 de agosto de 1964  
(Lei do Serviço Militar).

XI - Nos dias em que estiver 
comprovadamente realizando provas 
de exame vestibular para ingresso em 
estabelecimento de ensino superior.

XII - Pelo tempo que se fizer necessário, 
quando tiver que comparecer a juízo. 

XIII - Pelo tempo que se fizer necessário, 
quando, na qualidade de representante de 
entidade sindical, estiver participando de 
reunião oficial de organismo internacional do 
qual o Brasil seja membro.

24. JORNADA DE TRABALHO 

É o tempo em que o trabalhador, em 
qualquer atividade privada, num período de 
24 horas, presta serviços subordinados ou 
fica à disposição do empregador. A duração 
da jornada de trabalho diária, salvo casos 
especiais previstos em lei, é de 8 horas diárias, 
44 horas semanais e 220 horas mensais. 

25. INTERVALOS NA JORNADA  
DE TRABALHO

I - INTERVALO INTRAJORNADA

Obrigatório para repouso ou alimentação 
em qualquer trabalho contínuo cuja duração 
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exceda 6 (seis) horas, o intervado intrajornada 
é de, no mínimo, 1 (uma) hora e não poderá 
exceder 2 (duas) horas, salvo por acordo 
escrito ou contrato coletivo em contrário  
(Art. 71 da CLT).

II - INTERVALO INTERJORNADAS

É o lapso temporal mínimo de 11 horas 
consecutivas para descanso entre duas 
jornadas de trabalho (Art.5º da Lei do Trabalho 
Rural e o art.66 da CLT).

III - INTERVALO SEMANAL – DESCANSO 
SEMANAL REMUNERADO – FERIADOS 

Todo empregado tem direito ao repouso 
semanal remunerado de 24 horas 
consecutivas, preferencialmente aos domingos 
e também nos feriados civis e religiosos, 
estabelecidos por legislação federal, estadual e 
municipal. Os domingos e feriados trabalhados 
deverão ser pagos em dobro (Art. 67 da CLT e 
Lei nº 605/49).

26. INTERVALO INTRAJORNADA RURAL – 
SERVIÇO INTERMITENTE 

Serviço intermitente é aquele que, por sua 
natureza, é normalmente executado em duas 
ou mais etapas diárias distintas, desde que 
haja interrupção do trabalho de, no mínimo, 
5 (cinco) horas entre uma e outra parte da 
execução da tarefa. É um serviço especial, 
como o de ordenhador, que tira o leite em duas 
etapas, a primeira de madrugada e a outra no 
final da tarde.  

Desde que essa condição esteja ressalvada na 
CTPS e haja um intervalo mínimo de 5 (cinco) 
horas entre a execução de uma tarefa e outra, 
esse período não será computado como de efetivo 
exercício (§ único do artigo 10 da 5.889/73).

27. CONTROLE DE JORNADA 

O empregador, na gestão de seu 
empreendimento, deve controlar e fiscalizar 
a assiduidade e pontualidade de seus 
empregados, sendo obrigatório para fazendas 
e empresas com mais de 10 trabalhadores 
adotar um sistema de anotação da hora 
de entrada e de saída em registro manual, 
mecânico ou eletrônico, podendo haver pré-
assinalação do período de repouso e refeição 
(Art. 74 § 2º CLT).

O controle manual é feito através de um livro 
ou ficha individual de controle de presença. 
O registro mecânico é realizado através 
de relógio mecânico e ficha individual e o 
eletrônico registra e armazena em software  
os dados originais das marcações realizadas 
pelo empregado.

28. HORA EXTRA 

Hora extra é o período de tempo trabalhado 
após a jornada normal contratada pelo 
empregador. A jornada normal no trabalho 
rural é de 8 horas diárias, 44 semanais e 220 
mensais. O limite para o trabalho extraordinário 
é de 2 horas, em jornada de no máximo 10 
horas diárias trabalhadas. 

O trabalho em horário suplementar gera direito 
a um adicional mínimo de 50% sobre a hora 
normal, cujo percentual poderá ser maior caso 
resulte de acordo ou convenção coletiva. 

O trabalho extraordinário em domingos e 
feriados deve ser pago com adicional de 100% 
sobre a hora normal.

As horas extras se refletem no cálculo dos 
descansos remunerados do mês e juntos se 
refletem na composição da remuneração, pela 
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média, sobre todos os direitos trabalhistas, 
incluindo aviso prévio, férias, 13º salário, 
recolhimentos de FGTS e Previdência Social.

29. HORA IN ITINERE 
É o período de tempo despendido pelo 
empregado em seu deslocamento até o local 
de trabalho e para o seu retorno, por qualquer 
meio de transporte, quando se tratar de local 
de difícil acesso ou não servido por transporte 
público e o empregador fornecer a condução 
(§ 2º do Art. 58 da CLT e Súmula 90 TST).

30. COMPENSAÇÃO DE JORNADA 

O sistema de compensação de horário de 
trabalho é formalizado através de acordo 
individual celebrado por escrito e tem por 
objetivo compensar a supressão de prestação 
de serviços aos sábados ou “pontes” em dias 
úteis próximo a feriados, mediante o acréscimo 
na jornada em outros dias, no limite legal de 
2 (duas) horas diárias, sem que o excesso 
configure horas extras (Art. 59 da CLT e 
Súmula 85 do TST).

31. BANCO DE HORAS 

É o instituto jurídico que prevê a compensação 
das horas extras trabalhadas em um dia com 
a correspondente diminuição em outro, sem 
o pagamento de horas extras, o que deve ser 
formalizado perante o sindicato laboral, mediante 
um acordo coletivo específico prevendo as 
regras dessa compensação e apuração.

A compensação deverá ser feita no prazo 
de 12 meses, não poderá exceder o limite de 
2 (duas) horas por dia e não deve ser habitual  
(§ 2º e instituição do § 3º do Art. 59 da CLT 
§§ 2º e 3º da CLT).

32. HORAS SUPLEMENTARES – 
NECESSIDADE IMPERIOSA E  
SERVIÇOS INADIÁVEIS 
Ocorrendo necessidade imperiosa, em face 
de motivo de força maior, ou para atender à 
realização ou conclusão de serviços inadiáveis 
ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo 
manifesto, poderá a duração do trabalho 
exceder o limite legal ou convencionado, até o 
limite de 12 horas diárias (Art. 61, § 2º).

Na agricultura, a necessidade imperiosa 
ocorre principalmente em razão das condições 
climáticas desfavoráveis e imprevistas para 
a execução tempestiva do plantio, colheita, 
armazenamento e transporte de produtos 
agrícolas, situação em que o curto período 
de tempo disponível para sua execução e a 
falta de um número maior de trabalhadores 
para atender em conjunto à urgência exigem 
que o seu empregado trabalhe em jornadas 
excedentes à jornada normal, até o  
limite de 12 horas diárias, para evitar  
prejuízos manifestos.

Esse excesso poderá ser exigido 
independentemente de acordo ou contrato 
coletivo e deverá ser comunicado dentro do 
prazo de 10 (dez) dias ao órgão regional  
ou estadual do Ministério do Trabalho e 
Emprego ou antes desse prazo, justificado  
no momento da fiscalização, sem prejuízo 
dessa comunicação.

33. ADICIONAL NOTURNO
Adicional noturno é o acréscimo de 25% sobre 
o valor da hora normal diurna, devido ao 
empregado pelo trabalho prestado entre 21h e 
05h na agricultura e entre 20h e 04h 
na pecuária. 
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34. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE  

O adicional de insalubridade é devido nas 
atividades ou operações insalubres que por 
sua natureza, condições, método e tempo 
de exposição aos seus efeitos, exponham o 
empregado, acima dos limites de tolerância, 
a agentes insalubres químicos, físicos ou 
biológicos, nocivos à saúde (Art.189 CLT).

A caracterização da insalubridade é feita 
por meio de perícia, a cargo do médico ou 
de engenheiro do trabalho, segundo as 
normas do MTE, e assegura ao trabalhador 
a percepção do adicional de insalubridade, 
incidindo, conforme Súmula 228 aprovada 
pelo TST em 25.09.2012, sobre o salário-base 
do empregado ou previsão mais benéfica 
em convenção coletiva de trabalho, no 
equivalente a:

I - 40% (quarenta por cento), para 
insalubridade de grau máximo;

II - 20% (vinte por cento), para 
insalubridade de grau médio;

III - 10% (dez por cento), para  
insalubridade de grau mínimo.

35. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE  

O adicional de periculosidade, de 30% sobre 
o salário básico ou contratual,  é devido 
nas atividades ou operações perigosas 
que, por sua natureza ou método de 
trabalho, impliquem ao trabalhador o contato 
permanente com inflamáveis, explosivos, 
substâncias radioativas, radiação ionizante  
ou energia elétrica, em condição de  
risco acentuado (Art.193 da CLT e  
Lei 7369/85).

36. 13° SALÁRIO
O trabalhador rural tem direito a receber 
uma remuneração denominada gratificação 
natalina, que corresponde ao valor integral 
do último salário ou pela média remuneratória 
devida no mês de dezembro do ano em curso.

Se o período trabalhado for inferior a 12 
meses ou se a rescisão ocorrer antes do mês 
de dezembro, o valor será proporcional ao 
número de meses ou fração igual ou superior 
a 15 dias, calculada sobre o último salário ou 
sobre a média remuneratória.  

O 13º salário será pago em duas parcelas, 
sendo a primeira até o dia 30 de novembro 
e a segunda até o dia 20 de dezembro.

37. FÉRIAS 

Após cada período de 12 meses de vigência 
do contrato de trabalho, o empregado terá 
direito a férias remuneradas, com a finalidade 
de proporcionar um período especial de 
descanso físico e mental e de convívio familiar, 
na seguinte proporção:

I – 30 dias corridos, se não tiver faltado 
injustificadamente ao serviço mais de  
5 vezes;

II – 24 dias corridos, quando tiver de 
6 a 14 faltas;

III – 18 dias corridos, quando tiver de 
15 a 23 faltas;

IV – 12 dias corridos, quando tiver de 
24 a 32 faltas.

O empregador deverá emitir o aviso de férias 
com 30 dias de antecedência e pagar a 
remuneração equivalente ao salário contratual 
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ou pela média remuneratória, acrescida de 
uma gratificação equivalente a 1/3 de seu 
valor, até 2 (dois) dias antes do início do 
respectivo período.

As férias que forem concedidas após o período 
concessivo de 12 meses deverão ser pagas 
em dobro.

O empregador poderá conceder férias 
coletivas a todos os seus empregados 
ou apenas em parte, a um dos setores 
da empresa, podendo dividi-las em dois 
períodos, desde que nenhum deles seja 
inferior a 10 dias corridos. Deverá informar 
ao órgão local do Ministério do Trabalho e 
Emprego, com antecedência mínima de 15 
dias, os setores ou unidades que estarão em 
férias coletivas e as datas de início e fim das 
férias. No mesmo prazo, deverá encaminhar 
cópia da comunicação ao sindicato laboral e 
providenciar a colocação de avisos nos locais 
de trabalho.

38. AVISO PRÉVIO 
O empregador que pretender rescindir o 
contrato de trabalho de seu empregado, 
sem justo motivo, deverá avisar ao 
empregado com contrato de até 1 (um) ano 
na empresa com a antecedência mínima 
de 30 dias. Para contratos com mais de 12 
meses, por exemplo, 12 meses e 1 (um) 
dia,  serão acrescidos 3 (três) dias por ano 
de serviço prestado, até o máximo de 60 
(sessenta) dias, perfazendo um total de até 
90 (noventa) dias. 

Ao empregado que pretender rescindir o seu 
contrato de trabalho, sem justo motivo, não se 
aplica o critério da proporcionalidade do aviso 
prévio. Deverá avisar a empresa sempre com 

antecedência mínima de 30 dias  
(Art.487 da CLT).

Se a rescisão tiver sido promovida pelo 
empregador, o empregado terá direito  
a um dia de folga remunerada por semana, 
para procurar novo emprego (Art. 15 da  
Lei 5.889/73).

Caso o trabalhador não cumpra o aviso prévio, 
deverá indenizar o empregador pelo valor 
equivalente, que será descontado no TRCT, por 
ocasião do pagamento das verbas rescisórias. 
A data da baixa na CTPS deve corresponder à 
data do término do aviso prévio. 

39. PODER DISCIPLINAR  
DO EMPREGADOR 

O poder disciplinar do empregador decorre 
do seu poder de administração e gestão do 
seu empreendimento rural e da natureza 
subordinada do contrato de trabalho, que 
lhe permite exercer o controle e fiscalização 
sobre as atividades do seu  empregado, 
inclusive impondo sanções disciplinares 
em caso do não cumprimento das ordens 
de serviço e normas gerais de conduta 
necessárias para a execução de  
seus fins empresariais.

O empregador pode aplicar sanções 
disciplinares observando os critérios da 
proporcionalidade da pena em relação 
à gravidade do ato faltoso cometido, da 
aplicação imediata da punição e da não 
aplicação de dupla penalidade sobre a  
mesma falta. Essas sanções são:

I - ADVERTÊNCIA, REPREENSÃO OU 
CENSURA VERBAL – Tem a finalidade de 
ação corretiva e aplica-se em caso de faltas 
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leves, servindo como aviso de aplicação de 
punição mais grave em caso de reincidência;

II - ADVERTÊNCIA ESCRITA – Visa 
documentar a falta cometida e informar  
sobre as consequências mais graves em  
caso de reincidência;

III - SUSPENSÃO – Deve ser aplicada por 
escrito em caso de reincidência de faltas 
punidas anteriormente com advertência 
ou pela prática de faltas graves que não 
justifiquem de imediato a demissão por  
justa causa.

Os dias de suspensão são descontados  
do salário do empregado e a pena não pode 
ultrapassar 30 (trinta) dias consecutivos, 
caso em que ocorreria a rescisão indireta do 
contrato de trabalho (Art. 474 da CLT).

IV - DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA – Falta 
de natureza grave ou gravíssima que afete a 
continuidade normal da relação empregatícia 
(Art. 482 da CLT).

Constituem justa causa para rescisão do 
contrato de trabalho pelo empregador:

a) Ato de improbidade;

b) Incontinência de conduta ou  
mau procedimento; 

c) Negociação habitual por conta própria ou 
alheia sem permissão do empregador e 
quando constituir ato de concorrência à 
empresa para a qual trabalha o empregado 
ou for prejudicial ao serviço; 

d) Condenação criminal do empregado, 
passada em julgado, caso não tenha havido 
suspensão da execução da pena; 

e) Desídia no desempenho das respectivas 
funções; 

f) Embriaguez habitual ou em serviço; 

g) Violação de segredo da empresa;

h) Ato de indisciplina ou de insubordinação;

i) Abandono de emprego;

j) Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado 
no serviço contra qualquer pessoa ou 
ofensas físicas, nas mesmas condições, 
salvo em caso de legítima defesa, própria ou 
de outrem; 

k) Ato lesivo da honra ou da boa fama 
ou ofensas físicas praticadas contra o 
empregador e superiores hierárquicos, salvo 
em caso de legítima defesa, própria ou  
de outrem; 

l) Prática constante de jogos de azar;

m) Recusa injustificada à observância das 
instruções sobre medida e segurança do 
trabalho, expedidas pelo empregador, 
e também ao uso de equipamentos de 
proteção individual fornecidos pela empresa 
(Art. 158 da CLT).

40. TÉRMINO, EXTINÇÃO OU RESCISÃO 
DO CONTRATO DE TRABALHO
O contrato de trabalho pode ser extinto  
por diversas causas, com efeitos diversos  
nos direitos contratuais e rescisórios  
do trabalhador.

O contrato ajustado por prazo determinado, de 
experiência e safra, termina normalmente ao 
final do prazo contratual, não tendo direito o 
trabalhador ao aviso prévio e multa do FGTS.

O contrato por prazo indeterminado pode ser 
rescindido por iniciativa do empregador, sem 
justa causa ou com justa causa.
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O contrato por prazo indeterminado pode  
ser extinto por iniciativa do empregado, através 
do pedido de demissão, pela dispensa indireta 
(Art. 483 da CLT) motivada por falta grave 
praticada pelo empregador ou  
pela aposentadoria. 

Outras causas que extinguem o contrato 
de trabalho ocorrem pelo desaparecimento 
de um dos sujeitos e são: o falecimento do 
empregador pessoa física ou falecimento 
do empregado e ainda pela extinção ou 
fechamento da empresa. 

41. VERBAS RESCISÓRIAS 

O pagamento das verbas rescisórias 
discriminadas no TRCT deverá ser efetuado no 
ato da quitação ou homologação, em dinheiro 
ou em cheque administrativo ou através de 
ordem bancária de pagamento ou de crédito, 
transferência eletrônica ou depósito bancário 
em conta-corrente, conta-salário ou poupança 
do empregado, nos seguintes prazos:

I - Até o 1º dia útil imediato ao término do 
aviso prévio trabalhado no contrato por 
prazo indeterminado, bem como no término 
do contrato por prazo determinado, de 
experiência ou de safra;

II - Até o 10º dia, contado da data do início 
do aviso prévio com dispensa de seu 
cumprimento ou para ser cumprido  
em “casa”.

O não cumprimento dos prazos para o 
pagamento das verbas rescisórias sujeita o 
empregador ao pagamento de uma multa de 
mora em favor do empregado equivalente 
ao valor de seu último salário ou pela média 
remuneratória (Art.477 §§ 6º e 8º da CLT).

42. RESCISÃO, QUITAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO DAS VERBAS 
RESCISÓRIAS – SISTEMA HOMOLOGNET
O novo Termo de Rescisão de Contrato de 
Trabalho (TRCT) – modelos na internet em 
Excel no portal MTE – deverá ser impresso e 
preenchido de acordo com as instruções da 
Portaria MTE 1.057/2012. O TRCT deverá 
ser acompanhado do Termo de Quitação de 
Rescisão de Contrato de Trabalho (TQRCT), 
nas rescisões de contratos de trabalho com 
menos de 1 (um) ano de serviço, e do Termo 
de Homologação de Rescisão do Contrato de 
Trabalho (THRCT), no caso das rescisões de 
contrato com período superior a 1 (um) ano de 
serviço, e pode ser homologado com ressalvas 
e sem ressalvas. 

O empregador deverá fornecer também a 
Guia de Seguro-Desemprego devidamente 
preenchida, a Guia de Recolhimento Rescisório 
do FGTS (GRRF) e a chave da conectividade 
social para fins de saque do FGTS.

As rescisões feitas em outros modelos não 
serão aceitas pela Caixa Econômica Federal 
para liberação de Seguro-Desemprego e da 
conta do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS). 

A rescisão do contrato de trabalho e sua 
homologação para empregados com mais de 
12 meses de prestação de serviços, devem 
ser feitas perante o Ministério do Trabalho 
e Emprego, pelo sistema Homolognet. Em 
municípios ainda não alcançados pelo sistema, 
a homologação continuará sendo feita, sem 
ônus para nenhuma das partes, perante o 
sindicato profissional da categoria ou perante  
a autoridade do Ministério do Trabalho  
e Emprego.
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43. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO  
DE SERVIÇO 
O FGTS é um pecúlio ou poupança aberta 
em nome do trabalhador em conta vinculada 
na Caixa Econômica Federal, gestora do 
fundo, como garantia de uma indenização por 
tempo de serviço, que pode ser utilizado pelo 
empregado nos casos de demissão imotivada 
e outros previstos em lei.

O empregador deverá recolher o FGTS  
(8% sobre a remuneração) até o dia 7 de 
cada mês vencido. O controle é gerenciado 
pelo sistema informatizado do Ministério  
do Trabalho.

Na demissão do empregado sem justa causa 
e em contrato por prazo indeterminado, o 
empregador deverá recolher a multa sobre  
o total dos valores depositados durante todo  
o contrato de trabalho, no percentual de  
40% para o empregado e 10% para o  
governo federal.  

O trabalhador poderá sacar os recursos do 
FGTS, entre outras, nas seguintes hipóteses:

I - Na demissão sem justa causa; 

II - No término do contrato por prazo 
determinado; 

III - Na rescisão do contrato por culpa 
recíproca ou força maior; 

IV - Na aposentadoria; 

V - No caso de necessidade pessoal, 
urgente e grave, decorrente de desastre 
natural causado por chuvas ou inundações 
que tenham atingido a área de residência 
do trabalhador, quando a situação de 
emergência ou o estado de calamidade 

pública for assim reconhecido, por meio de 
portaria do governo federal; 

VI - No falecimento do trabalhador; 

VII - Quando o titular da conta vinculada 
tiver idade igual ou superior a 70 anos; 

VIII - Quando o trabalhador ou seu 
dependente for portador do vírus HIV; 

IX - Quando o trabalhador ou seu 
dependente for acometido de neoplasia 
maligna (câncer); 

X - Quando o trabalhador ou seu 
dependente estiver em estágio terminal, em 
razão de doença grave; 

XI - Quando a conta permanecer sem 
depósito por 3 anos seguidos, cujo 
afastamento tenha ocorrido até 13/07/90; 

XII - Quando o trabalhador permanecer por 
3 anos seguidos fora do regime do FGTS, 
cujo afastamento tenha ocorrido a partir de 
14/07/90, podendo o saque, nesse caso, 
ser efetuado a partir do mês de aniversário 
do titular da conta; 

XIII - Para aquisição de moradia própria, 
liquidação ou amortização de dívida ou 
pagamento de parte das prestações de 
financiamento habitacional.

44. SEGURO-DESEMPREGO 

O Seguro-Desemprego é um benefício 
social, não inferior a um salário mínimo, que 
visa assistir financeiramente o trabalhador 
desempregado, dando-lhe suporte na busca de 
um novo emprego.

O trabalhador, dispensado sem justa causa ou 
em rescisão indireta, tem o prazo de 7 a 120 
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dias, a contar da dispensa, para requerer o 
Seguro-Desemprego e terá direito ao benefício 
a cada período aquisitivo de 16 meses, 
sendo esse o limite de tempo que estabelece 
a carência para recebimento do benefício, 
contado a partir da data de dispensa que  
deu origem à última habilitação ao  
Seguro-Desemprego.

A quantidade de parcelas refere-se ao total 
de meses trabalhados nos últimos 36 meses 
anteriores à data da dispensa, na forma 
a seguir:

I - De 6 a 11 meses: 3 parcelas;

II - De 12 a 23 meses: 4 parcelas;

III - De 24 a 36 meses: 5 parcelas.

Os contratos por prazo determinado, como 
experiência e safra, não geram direito ao 
recebimento do benefício, mas integram  
o tempo de serviço do empregado para  
futuro recebimento. 

45. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO 
PREVIDENCIÁRIO (PPP)
É um documento histórico-laboral do 
trabalhador, apresentado em formulário 
instituído pelo INSS, contendo informações 
detalhadas sobre suas atividades, 
exposição a agentes nocivos à saúde, 
resultados de exames médicos e outras 
informações de caráter administrativo 
(Lei nº 8.213/91 e Instrução Normativa INSS/
PRES nº 45/2010). 

As informações necessárias para 
preenchimento do PPP devem ser extraídas 
do Laudo Técnico de Condições Ambientais do 
Trabalho (LTCAT), do Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais (PPRA) e do Programa 

de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO).

46. RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES 
SOCIAIS (RAIS)
A RAIS é um registro administrativo, de 
periodicidade anual, de coleta de dados, que 
tem por objetivo, entre outros, disponibilizar 
informações relativas à atividade trabalhista 
formal no País, elaborar estatísticas, controlar 
os registros do FGTS e dos Sistemas de 
Arrecadação e Concessão de Benefícios 
Previdenciários e  identificar o trabalhador com 
direito ao abono salarial PIS/PASEP.

Os empregadores rurais pessoa física que 
mantiveram empregados no ano-base e todos 
os empregadores pessoa jurídica, com ou sem 
empregados, deverão encaminhar a RAIS 
através do programa transmissor RAISNET, 
até a data-limite estabelecida a cada ano pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego. 

47. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS 
E DESEMPREGADOS (CAGED) 
O CAGED é o registro administrativo 
permanente de admissões e dispensa 
(demissão, aposentadoria e morte) de 
empregados e tem como finalidade informar 
ao Ministério do Trabalho e Emprego sobre a 
movimentação de mão de obra formal no País. 
É também utilizado pelo Programa de Seguro- 
Desemprego e por outros programas sociais de 
reciclagem e recolocação do governo federal.

Todas as empresas, pessoas físicas ou 
jurídicas, que possuam empregados regidos 
pela CLT deverão encaminhar o CAGED até  
o dia 7 de cada mês subsequente, sempre 
que houver movimentação de admissões 
e dispensas.
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48. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  
DO EMPREGADO 
O empregador rural é obrigado a descontar, 
na folha de pagamento relativa ao mês de 
março de cada ano, a contribuição sindical 
compulsória de seus empregados - que 
corresponde à remuneração de um dia 
de trabalho do empregado - e efetuar o 
recolhimento ao sindicato laboral até o final do 
mês de abril seguinte ( Arts. 578 e 579 da CLT).

49. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO 
TRABALHADOR RURAL  

O empregador deve reter a contribuição 
previdenciária devida pelo trabalhador 
rural, com base nas alíquotas de 8%, 9% 
e 11%, que incidem sobre faixas salariais 
fixadas anualmente pelo INSS, e repassá-
la à Previdência Social até o dia 20 do mês 
subsequente ao da competência.

Descontar a contribuição previdenciária do 
empregado e não recolhê-la ao INSS constitui 
crime de apropriação indébita.  O recolhimento 
após o início do inquérito criminal federal não 
elide a pena.

50. PROIBIÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
Trabalho infantil é toda forma de trabalho 
executado por crianças e adolescentes 
menores de 16 anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir dos 14 anos, e desde que 
esteja matriculado em curso relacionado à 
qualificação profissional.

A legislação constitucional e a CLT proíbem a 
prática do trabalho infantil no Brasil, visando 
garantir à criança e ao adolescente o acesso 
à educação e o direito ao seu completo 
desenvolvimento físico, mental e social:

Art. 227 - É dever da família, da sociedade 
e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade 
e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma 
de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão.

§ 3º O direito à proteção especial abrangerá 
os seguintes aspectos:

I - Idade mínima de 16 anos para admissão 
ao trabalho, observado o disposto no 
Art. 7º, XXXIII (Art. 227 da CF).

II - É proibido qualquer trabalho a menores 
de 16 anos de idade, salvo na condição de 
aprendiz, a partir dos 14 anos (Art. 403  da 
CLT).

51. PROIBIÇÃO DO TRABALHO ANÁLOGO 
A ESCRAVO, DEGRADANTE E INDIGNO
O trabalho em condições análogas a escravo 
é aquele no qual há cerceamento da liberdade 
em qualquer de suas formas, contratação 
através de aliciamento ou falsas promessas 
e atentado e desrespeito aos direitos 
humanos fundamentais que ferem sua 
dignidade e cidadania.

A proibição do trabalho análogo a escravo 
decorre da legislação constitucional, penal, 
trabalhista e administrativa.

A Constituição Federal assegura entre os 
direitos fundamentais, a todo cidadão brasileiro 
ou estrangeiro residente no País, o direito à 
liberdade, cidadania e dignidade (CF Art.1, 
incisos II e III e 5, caput).
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O Código Penal criminaliza a infração e 
estabelece penas de reclusão de 2 a 8 
anos para o empregador que “Reduzir 
alguém à condição análoga à de escravo, 
quer submetendo-o a trabalhos forçados 
ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o 
a condições degradantes de trabalho, 
quer restringindo, por qualquer meio, sua 
locomoção em razão de dívida contraída com 
o empregador ou preposto” (CP Art. 149).

Também cometerá crime, sujeito a pena de 
detenção de 1 a 3 anos, o empregador que 
“aliciar trabalhadores, com o fim de levá-los 
de uma para outra localidade do território 
nacional” (CP Art. 207).

O Ministério do Trabalho e Emprego (Instrução 
Normativa SIT Nº 91/2011), considera trabalho 
realizado em condição análoga à de escravo 
aquele que, em conjunto ou  isoladamente, 
resulte das seguintes situações:

I - A submissão de trabalhador a trabalhos 
forçados;

II - A submissão de trabalhador a jornada 
exaustiva;

III - A sujeição de trabalhador a condições 
degradantes de trabalho;

IV - A restrição da locomoção do 
trabalhador, seja em razão de dívida 
contraída, seja por meio do cerceamento 
do uso de qualquer meio de transporte por 
parte do trabalhador ou por qualquer outro 

meio com o fim de retê-lo no local  
de trabalho;

V - A vigilância ostensiva no local de 
trabalho por parte do empregador ou seu 
preposto, com o fim de retê-lo no local  
de trabalho;

VI - A posse de documentos ou objetos 
pessoais do trabalhador, por parte do 
empregador ou seu preposto, com o fim  
de retê-lo no local de trabalho.

52.  CONSEQUÊNCIAS DA PRÁTICA DO 
TRABALHO ANÁLOGO A ESCRAVO 
A constatação pela fiscalização trabalhista da 
prática do trabalho análogo a escravo resulta 
em graves consequências para  
o empregador:

I - Autos de Infração trabalhista e multas;

II - Processo criminal;

III - Ações trabalhistas por dano moral 
individual e coletivo;

IV - Termo de Ajuste de Conduta (TAC) 
perante o Ministério Público do Trabalho;

V - Inclusão na “Lista Suja” – perda do 
acesso a financiamentos em instituições 
bancárias federais; 

VI - Desapropriação por interesse social 
(INCRA);

VII - Expropriação (PEC 438).
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1. SEGURANÇA, SAÚdE E mEio 
AmbiENtE do tRAbAlho RURAl – NR 31
Segurança do trabalho é um conjunto 
de medidas que devem ser adotadas 
pelo empregador visando à prevenção e 
diminuição de acidentes de trabalho e doenças 
ocupacionais, bem como à preservação da 
integridade física e da capacidade profissional 
do trabalhador.

É obrigação legal dos empregadores rurais ou 
equiparados adotar e implementar medidas 
e ações relacionadas à segurança e saúde 
que visem à prevenção de acidentes e 
doenças decorrentes do trabalho na unidade 
de produção rural, se possível eliminando os 
riscos de processos produtivos, máquinas 
e equipamentos e adotando medidas de 
proteção coletiva e individual de seus 
colaboradores (item 31.3.3).

O empregador rural ou equiparado deverá 
promover e custear ações para avaliar 
os riscos químicos, físicos, ergonômicos, 
biológicos e mecânicos que possam se tornar 
agentes causadores de acidentes do trabalho 
e doenças ocupacionais e estabelecer uma 
política de segurança em seu empreendimento 
rural (item 31.5.1.2).

2. GEStÃo dE SEGURANÇA, SAÚdE E 
mEio AmbiENtE do tRAbAlho RURAl – 
NR 31, item 31.5
Os empregadores rurais ou equiparados 
devem desenvolver e implementar o 
Programa de Gestão de Segurança, Saúde 
Ocupacional e Meio Ambiente do Trabalho 
Rural (PGSSMATR) definido na Norma 
Regulamentadora – NR 31, com o objetivo de 

eliminar os riscos existentes nos setores de 
trabalho através da substituição ou adequação 
de processos produtivos, máquinas e 
equipamentos, adotando medidas de proteção 
coletiva para controle dos riscos na fonte, 
bem como medidas de proteção pessoal (item 
31.5.1, letras a, b, c).

Os empregadores rurais ou equiparados, 
ao determinar a execução de tarefas em 
atividades insalubres ou perigosas, devem 
emitir ordens de serviço com o objetivo de 
informar os colaboradores sobre os riscos 
existentes na atividade e as medidas de 
proteção que devem ser adotadas  
(item 31.3.4, letra a).

O Programa de Gestão de Segurança, Saúde 
Ocupacional e Meio Ambiente do Trabalho Rural 
(PGSSMATR) deve contemplar, com base na 
identificação dos riscos, ações de preservação 
da saúde ocupacional dos trabalhadores e de 
prevenção e controle dos agravos decorrentes 
do trabalho (item 31.5.1.3).

Os empregadores rurais ou equiparados 
devem exigir das empresas prestadoras 
de serviços terceirizados, empreiteiros e 
autônomos em geral o cumprimento rigoroso 
das normas trabalhistas e de segurança, saúde 
e meio ambiente, na execução do trabalho 
contratado (item 31.3.3.2).

Todo estabelecimento rural deverá estar 
equipado com uma caixa de primeiros 
socorros, que ficará sob a responsabilidade 
de uma pessoa treinada na prestação de 
primeiros socorros (item 31.5.1.3.6).

Os empregadores rurais ou equiparados 
devem elaborar e implementar um plano para 
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atendimento de urgência ou emergência 
em casos de acidentes ou doenças com 
gravidade, dando conhecimento do mesmo 
a todos os trabalhadores, informando nome 
do responsável pelo atendimento, primeiros 
socorros, meios de transporte, endereço e 
telefone do hospital para onde o acidentado/
doente deve ser levado, entre outras 
providências necessárias (item 31.5.1.3.5).

Também é fundamental para a proteção da 
saúde do empregado que o empregador rural 
garanta a realização dos exames médicos 
admissionais, periódicos, de retorno ao 
trabalho após licença por doença ou acidente 
com afastamento superior a 30 dias, de 
mudança de função quando solicitado pelo 
médico do trabalho ou do INSS, bem como 
dos exames demissionais (item 31.5.1.3.1, 
letras a, b, c, d, e).

Quando for constatada a ocorrência ou 
agravamento de doenças ocupacionais 
através de exames médicos, ou se forem 
verificadas alterações em indicador biológico 
com significado clínico, mesmo sem 
sintomatologia, caberá ao empregador rural 
ou equiparado, mediante orientação formal 
através de laudo ou atestado do médico 
encarregado dos exames (item 31.5.1.3.11): 

a) Emitir, no prazo de 24 horas, a 
Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT);

b) Afastar o trabalhador da exposição ao risco 
ou do próprio trabalho;

c) Encaminhar o trabalhador à Previdência 
Social para estabelecimento de nexo causal, 
avaliação de incapacidade e definição da 
conduta em relação ao trabalho.

3. SEStR - SERViÇo ESPECiAliZAdo Em 
SEGURANÇA E SAÚdE No tRAbAlho 
RURAl – NR 31, item 31.6

O SESTR, composto de profissionais 
especializados, consiste de um serviço 
destinado ao desenvolvimento de ações 
técnicas integradas às práticas de gestão 
de segurança, saúde e meio ambiente do 
trabalho, tornando-a compatível com a 
promoção da segurança, proteção da saúde 
e preservação da integridade física do 
trabalhador rural (item 31.6.1).

O estabelecimento rural com mais de 10 e até 
50 empregados, cujo empregador não tenha 
formação sobre prevenção de acidentes e 
doenças relacionadas ao trabalho, é obrigado 
a manter um técnico de segurança do trabalho 
ou contratar SESTR externo (item 31.6.6). 

O estabelecimento rural com mais de 50 
empregados é obrigado à constituição do 
SESTR, em uma das modalidades a seguir 
(item 31.6.6.1):

a) SESTR PRÓPRIO – Quando 
os profissionais especializados 
mantiverem vínculo empregatício com o 
estabelecimento;

b) SESTR EXTERNO – Quando o empregador 
rural ou equiparado contratar consultoria 
externa de profissionais especializados;

c) SESTR COLETIVO – Quando um segmento 
empresarial ou econômico coletivizar 
a contratação dos profissionais 
especializados (item 31.6.7).

O dimensionamento do SESTR obedecerá ao 
disposto nos Quadros I e II da NR-31, devendo 
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o empregador, em ambos os casos, contratar 
os profissionais constantes das respectivas 
tabelas em jornada de trabalho compatível com 

a necessidade de elaboração e implementação 
das ações de gestão em segurança e saúde 
do trabalho (itens 31.6.11 e 31.6.12). 

Número de 
trabalhadores

Profissionais legalmente habilitados

Engenheiro 
de segurança

Médico do 
trabalho

Técnico em 
segurança do 

trabalho

Enfermeiro 
do trabalho

Auxiliar de 
enfermagem

51 a 150 - - 1 - -

151 a 300 - - 1 - 1

301 a 500 - 1 2 - 1

501 a 1.000 1 1 2 1 1

Acima de 1.000 1 1 3 1 2

Número de 
trabalhadores

Profissionais legalmente habilitados

Engenheiro 
de segurança

Médico do 
trabalho

Técnico em 
segurança do 

trabalho

Enfermeiro 
do trabalho

Auxiliar de 
enfermagem

Até 500 1 1 2 1 1

501 a 1.000 1 1 3 1 2

Acima de 1.000 2 2 4 2 3

O SESTR tem as seguintes atribuições (item 
31.6.2, letras de “a” a “j”):

a) Assessorar tecnicamente os empregadores 
e trabalhadores, promovendo e 
desenvolvendo atividades educativas em 
saúde e segurança do trabalho;

b) Identificar e avaliar os riscos para a 
segurança e saúde dos trabalhadores em 
todas as fases do processo de produção 
e indicar as medidas para eliminação 
ou redução dos mesmos, priorizando a 
proteção coletiva;

c) Analisar as causas dos agravos 
relacionados ao trabalho, indicar as medidas 
corretivas e preventivas pertinentes e intervir 
nas condições de trabalho que estejam 
associadas a riscos graves e iminentes para 
a segurança dos trabalhadores;

d) Estar integrado com a CIPATR e manter 
registros atualizados referentes à avaliação 
das condições de trabalho, aos indicadores 
de saúde dos trabalhadores, aos acidentes 
e doenças do trabalho e às ações 
desenvolvidas pelo SESTR.

Quadro I – SESTR próprio

Quadro II – SESTR externo ou coletivo
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4. CiPAtR - ComiSSÃo iNtERNA 
dE PREVENÇÃo dE ACidENtES do 
tRAbAlho RURAl – NR 31, item 31.7
A CIPATR tem como objetivo a prevenção de 
acidentes e doenças relacionados ao trabalho, 
de modo a tornar compatível permanentemente 
o trabalho com a preservação da vida do 
trabalhador (item 31.7.1).

O empregador rural ou equiparado que 
mantenha 20 ou mais empregados contratados 
por prazo indeterminado fica obrigado a 
constituir e implementar as atividades da 
CIPATR (item 31.7.2).

Nos estabelecimentos com 11 a 19 
empregados, nos períodos de safra ou de 
elevada concentração de trabalhadores por 
prazo determinado, o empregador deverá 
garantir assistência em matéria de segurança 
e saúde no trabalho, através de preposto, 
profissional de segurança ou SESTR externo 
(item 31.7.2.1).

A CIPATR será composta de representantes 
indicados pelo empregador e representantes 
eleitos pelos empregados de forma paritária, 
de acordo com a seguinte proporção mínima 
(item 31.7.3):

  
Os membros da representação dos 
empregados na CIPATR serão eleitos em 
escrutínio secreto e terão direito à estabilidade, 
ou seja, garantia de emprego desde o registro 

de sua candidatura até um ano após o final 
de seu mandato (ADTCF Art. 10,11 a), 
(item 31.7.4).

O coordenador da CIPATR será escolhido pela 
representação do empregador, entre seus 
membros,  no primeiro ano do mandato, e pela 
representação dos empregados, entre seus 
membros, no segundo ano de mandato 
(item 31.7.5.1).

O mandato dos membros da CIPATR terá 
duração de dois anos, sendo permitida uma 
recondução.  Organizada a CIPATR, as atas de 
eleição e posse dos membros e o calendário 
anual das reuniões devem ser mantidas no 
estabelecimento à disposição da fiscalização 
do trabalho (itens 31.7.6 e 31.7.7).

O empregador rural ou equiparado deverá 
promover treinamento em segurança e saúde 
no trabalho, em curso com jornada de 20 
horas, para os membros da CIPATR, antes da 
posse, com conteúdo estabelecido na NR 31 
(item 31.7.20.1, letras de “a” a “k”).

A CIPATR reunir-se-á uma vez por mês, 
ordinariamente, em local apropriado e em 
horário normal de expediente, obedecendo ao 
calendário anual, no qual serão lavradas as 
respectivas atas (item 31.7.12).

 
Em caso de acidente com consequências de 
maior gravidade ou prejuízo de grande monta, 
a CIPATR se reunirá em caráter extraordinário, 
com a presença do responsável pelo setor onde 

Número de trabalhadores 20 a 35 36 a 70 71 a 100
101 a 
500

501 a 
1.000

Acima 
de 1.000

Representantes do empregador 1 2 3 4 5 6

Representantes dos trabalhadores 1 2 3 4 5 6
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ocorreu o acidente, no máximo até 5 dias 
após a ocorrência (item 31.7.13).

A CIPATR terá, entre outras, as seguintes 
atribuições (item 31.9.9 letras de “a” a “o”):

a) Acompanhar a implementação das medidas 
de prevenção necessárias para identificar 
as situações de risco à segurança e saúde 
dos trabalhadores, nas instalações ou áreas 
de atividades do estabelecimento rural, 
comunicando-as ao empregador para as 
devidas providências.

b) Propor e divulgar aos trabalhadores 
atividades que visem despertar o seu 
interesse pelos assuntos de prevenção de 
acidentes de trabalho, inclusive a Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes no 
Trabalho Rural (SIPATR).

Os membros da CIPATR não poderão sofrer 
demissão arbitrária durante o cumprimento 
de seu mandato eletivo e durante um ano 
após o seu término, entendendo-se como 
tal a demissão que não se fundar em motivo 
disciplinar, técnico, econômico ou financeiro 
(item 31.7.15).

Cabe aos trabalhadores informar à CIPATR as 
situações de risco encontradas no ambiente 
de trabalho e apresentar sugestões para a 
melhoria das condições de segurança no 
trabalho (item 31.7.11).

5. AGRotÓXiCoS, AdJUVANtES E 
PRodUtoS AFiNS – NR 31, item 31.8
Fitossanitários, defensivos agrícolas ou 
agrotóxicos são produtos de ação biológica ou 
química desenvolvidos para controlar pragas, 
doenças ou plantas infestantes de lavouras.

Em qualquer atividade ou contato com 
agrotóxicos, há um determinado risco de 
intoxicação, pois é propriedade comum a 
todos esses compostos a capacidade de 
causar intoxicação em um organismo vivo alvo. 
Alguns, como os inseticidas, têm por finalidade 
combater formas de vida animal e, como 
consequência, tendem a ser mais perigosos 
para o homem.

Os agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins 
não podem ser manipulados caso não estejam 
registrados e autorizados pelos órgãos 
governamentais competentes e não sejam 
adquiridos com receita agronômica assinada 
por profissional habilitado (item 31.8.2).

Os agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins 
não podem ser manipulados ou aplicados por 
pessoas menores de 18 anos, maiores de 60 
anos e por gestantes (item 31.8.3).

Os agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins 
não podem ser manipulados nos ambientes 
de trabalho, em desacordo com a receita e 
as indicações do rótulo e bula previstos na 
legislação vigente (item 31.8.4).

As áreas recém-tratadas com agrotóxicos, 
adjuvantes e produtos afins devem ser 
sinalizadas, sendo proibida, nelas, qualquer 
atividade antes do término do intervalo de 
reentrada estabelecido nos rótulos dos 
produtos, salvo com uso de equipamentos de 
proteção recomendados (item 31.8.5).

É vedada a entrada e permanência de 
qualquer pessoa em área a ser tratada com 
pulverização aérea durante a sua aplicação 
(item 31.8). 

O empregador rural ou equiparado deve 
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proporcionar aos trabalhadores que manipulam 
os agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins ou 
que estejam em exposição direta ou indireta 
a esses produtos curso de capacitação sobre 
prevenção de acidentes, com carga horária 
mínima de 20 horas distribuídas em no máximo 
oito horas diárias, durante o expediente normal 
de trabalho, com conteúdo estabelecido na NR 
31, item 31.8.8.1, letras de “a” a “f”.

O empregador rural ou equiparado deve 
fornecer gratuitamente aos trabalhadores 
que estejam em contato direto ou manipulem 
agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins 
equipamentos de proteção individual (EPIs) e 
vestimentas adequadas aos riscos, previstos 
no PGSSMATR, fiscalizando o seu uso, sob 
pena de aplicações de sanções disciplinares 
(item 31.8.9).

Os equipamentos de proteção individual (EPIs) 
e as vestimentas de trabalho fornecidos pelo 
empregador rural ou equiparado devem estar 
em perfeitas condições de uso e devidamente 
higienizados, responsabilizando-se o 
empregador pela sua descontaminação ao final 
de cada jornada de trabalho, substituindo-os 
quando necessário e vedando o uso de roupas 
pessoais durante a aplicação de agrotóxicos 
(item 31.8.9 letras b, h).

O empregador rural ou equiparado deve 
manter vigilância para que nenhum dispositivo 
de proteção ou vestimenta contaminada seja 
levado para fora do ambiente de trabalho, bem 
como não seja reutilizado antes da devida 
descontaminação (item 31.8.9 letra g).

O empregador rural ou equiparado deve 
disponibilizar a todos os trabalhadores, antes 
do início da etapa de aplicação de agrotóxicos, 

adjuvantes e produtos afins, informações sobre 
o seu uso e demais aspectos contidos na NR 
31, item 31.8.10,  letras de “a” a “h”.

O empregador rural ou equiparado deve 
afastar imediatamente das atividades o 
trabalhador que apresentar sintomas de 
intoxicação e transportá-lo para o atendimento 
médico, juntamente com as informações 
contidas nos rótulos e bulas dos agrotóxicos 
aos quais tenha sido exposto (item 31.8.11).

A lavagem, conservação, manutenção e 
limpeza dos EPIs e vestimentas utilizados 
pelos trabalhadores na aplicação de 
agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins 
devem ser realizadas por pessoas previamente 
treinadas e capacitadas e em local 
especialmente destinado para esse fim, de 
forma a não contaminar poços, rios, córregos 
e quaisquer outras coleções de água (itens 
31.8.13 e 31.8.13.1).

Os agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins 
devem ser mantidos em suas embalagens 
originais, com rótulos e bulas, sendo vedada 
a reutilização das embalagens vazias para 
qualquer fim, as quais, após a execução 
do processo de trilavagem ou lavagem 
sob pressão, devem ser armazenadas 
em depósito adequado, não sendo 
permitido armazenamento a céu aberto, e, 
posteriormente, destinadas às unidades 
credenciadas para descarte ou reciclagem 
(itens 31.8.14 e 31.8.15).

As edificações destinadas ao armazenamento 
de agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins 
devem possuir placas ou cartazes com 
sinalização de perigo, paredes e coberturas 
resistentes, piso que possibilite a limpeza e 
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descontaminação, além de estar situadas a 
mais de 30 metros das habitações e locais onde 
são conservados ou consumidos alimentos 
e medicamentos, bem como de fontes de 
água. Devem ter ainda sistema de ventilação 
direcionado ao exterior, com telas de proteção 
que não permitam o acesso de aves ou 
animais. O acesso será restrito a funcionários 
autorizados, capacitados e equipados com os 
EPIs (item 31.8.17, letras de “a” a “f”).

O armazenamento e empilhamento dos 
agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins deve 
obedecer às normas da legislação vigente e 
às especificações do fabricante constantes 
nos rótulos e bulas. As embalagens devem ser 
colocadas sobre estrados, evitando contato 
com o piso, em pilhas estáveis e afastadas 
no mínimo 50 centímetros das paredes. Os 
produtos inflamáveis deverão ser armazenados 
em local ventilado e protegido contra centelhas 
e outras fontes de combustão (item 31.8.18).

Os agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins 
devem ser transportados em recipientes 
rotulados, resistentes e hermeticamente 
fechados, não podendo ser transportados 
em um mesmo compartimento que contenha 
alimentos, rações, forragens e utensílios de 
uso pessoal e doméstico (itens 31.8.19 e 
31.8.19.1).

Os veículos utilizados para transporte de 
agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins, 
sempre que forem destinados a outros 
serviços, devem ser totalmente higienizados 
e descontaminados, de forma que não 
contaminem poços, nascentes, rios e coleções 
de água (itens 31.8.19.2 e 31.8.19.3).

O empregador rural ou equiparado não 

deve permitir o transporte simultâneo de 
trabalhadores e agrotóxicos, adjuvantes e 
produtos afins em veículos que não possuam 
compartimentos estanques projetados para tal 
fim (item 31.8.19.4).

6. mEio AmbiENtE E RESÍdUoS
A fazenda deve ter equipe de empregados 
treinada para a prevenção e combate  
a incêndio.

A fazenda deve encaminhar regularmente 
os vasilhames e embalagens vazias de 
agrotóxicos para as unidades autorizadas 
de recebimento e manter em arquivo os 
comprovantes de entrega. 

Os postos de abastecimento, lavagem e 
lubrificação de máquinas e veículos devem 
possuir sistemas de contenção, drenagem e 
recuperação de vazamentos ou de resíduos. 

7. ERGoNomiA
Os empregados devem ser treinados e 
orientados sobre os métodos de trabalho que 
precisam utilizar nas atividades pesadas de 
levantamento e transporte manual regular de 
carga, visando salvaguardar a sua saúde e 
prevenir acidentes.

8. FERRAmENtAS mANUAiS
A fazenda deve disponibilizar gratuitamente 
ferramentas manuais adequadas ao trabalho 
e às características físicas do empregado, 
substituindo-as sempre que estiverem 
danificadas ou com desgaste.

As ferramentas de corte devem ser 
transportadas em compartimentos separados 
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do compartimento de transporte de 
trabalhadores.

9. mÁQUiNAS, EQUiPAmENtoS E 
imPlEmENtoS
As máquinas e equipamentos devem 
ser utilizados unicamente para os fins 
estabelecidos pelo fabricante.

Os operadores devem ser devidamente 
qualificados e capacitados para o seu 
manuseio e operação seguros.

Os manuais das máquinas, equipamentos e 
implementos devem ser mantidos em local 
apropriado, de forma que o seu conteúdo 
possa ser permanentemente disponibilizado 
aos operadores.

As transmissões de força (cardan) das 
máquinas, equipamentos e implementos 
devem ser devidamente protegidas, de forma 
a evitar acidentes. Componentes com risco de 
ruptura de suas partes, projeção de peças ou 
de material em processamento devem possuir 
sistemas efetivos de proteção e prevenção 
contra acidentes.

As máquinas e equipamentos móveis 
motorizados devem possuir cinto de segurança 
e estrutura de proteção do operador, para 
prevenir danos à saúde ou acidentes fatais em 
caso de tombamento.

Deverá ser proibida a execução de serviços 
de limpeza, lubrificação, abastecimento e 
manutenção com as máquinas, equipamentos 
e implementos em funcionamento, salvo 
quando o movimento for indispensável 
à realização dessas operações e, nessa 
situação, deverão ser tomadas medidas 

especiais de proteção e sinalização contra 
acidentes de trabalho. 

Deverão ser proibidos o trabalho e o 
funcionamento de máquinas e equipamentos 
acionados por motores de combustão interna 
em locais fechados ou sem ventilação 
suficiente, salvo quando for assegurada a 
eliminação de gases do ambiente.

As máquinas e equipamentos, estacionários ou 
não, devem possuir plataformas de trabalho, 
dotadas de escadas de acesso e dispositivos 
de proteção contra quedas.

Não deverá ser permitido, sob nenhum 
pretexto, o transporte de trabalhadores 
e terceiros em máquinas, equipamentos 
motorizados e implementos acoplados.

As máquinas de cortar, picar, triturar, moer, 
desfibrar e funções similares devem possuir 
dispositivos de proteção que impossibilitem 
o contato do operador e outras pessoas com 
suas partes móveis.

As roçadeiras devem possuir dispositivos de 
proteção contra o arremesso de materiais 
sólidos e outros riscos à integridade física do 
trabalhador, eliminando causas de acidentes 
do trabalho.

Os motoristas que conduzem veículos 
automotores, trator de roda, trator de esteira, 
trator misto ou equipamento automotor 
destinado à movimentação de carga ou 
trabalho agrícola, quando trafegando em via 
pública, devem estar devidamente habilitados 
pelo Detran (Art. 144 CBT).

A fazenda deve proporcionar treinamento 
específico aos operadores de motosserra, com 
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registro do controle de treinamento e conteúdo 
que atenda ao manual do fabricante.

10. ACESSoS E ViAS dE CiRCUlAÇÃo
Os acessos e vias de circulação internas da 
fazenda devem possuir condições adequadas 
e seguras para os veículos e trabalhadores 
que neles transitam. Deverão ser também 
sinalizadas de forma visível durante o dia e  
à noite.

11. tRANSPoRtE dE tRAbAlhAdoRES
Os veículos próprios ou terceirizados, 
utilizados pela fazenda para o transporte 
coletivo de empregados, devem:

a) Possuir permissão emitida pela autoridade 
de trânsito competente;

b) Ser conduzidos por motoristas devidamente 
habilitados pelo Detran;

c) Transportar todos os passageiros sentados;

d) Possuir compartimentos resistentes e fixos 
para a guarda das ferramentas e materiais, 
em separado dos passageiros.

Tratando-se de veículos adaptados, eles 
devem possuir permissão prévia da autoridade 
competente em matéria de trânsito.

12. tRANSPoRtE dE CARGAS
A fazenda deve fazer a inspeção periódica dos 
veículos destinados ao transporte de cargas.    

Os condutores devem possuir:

a) Habilitação e formação mínima exigida em 
lei – categorias C e D – de acordo com a 
carga e tipo de caminhão;

b) Curso de capacitação de condutor de 
veículo de transporte de produtos especiais 
(MOPE) e/ou perigosos (MOPP), quando for 
realizado esse tipo de transporte.

13. FAtoRES ClimÁtiCoS E 
toPoGRÁFiCoS
A fazenda deve interromper as atividades 
agrícolas externas (no campo), quando houver 
condições climáticas que comprometam a 
segurança e a saúde do empregado.

O trabalho no campo deve ser organizado de 
forma que as atividades que exigem maior 
esforço físico sejam desenvolvidas no período 
da manhã ou no final da tarde.

14. mEdidAS dE PRotEÇÃo PESSoAl/ 
EPis
Equipamento de Proteção Individual (EPI) é 
todo dispositivo ou produto de uso individual 
do trabalhador, destinado à proteção contra 
riscos capazes de ameaçar a sua segurança  
e saúde.

Cabe ao empregador as seguintes obrigações:

a) Adquirir o EPI adequado ao risco de  
cada atividade;

b) Exigir o seu uso;

c) Fornecer ao trabalhador somente o 
equipamento aprovado pelo órgão nacional 
competente em matéria de segurança e 
saúde no trabalho;

d) Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso 
adequado, guarda e conservação do EPI;

e) Manter em arquivo fichas individuais 
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de controle de entrega de EPIs e de 
treinamento de uso;

f) Substituir imediatamente um EPI danificado 
ou extraviado;

g) Responsabilizar-se pela higienização e 
manutenção periódica dos EPIs;

h) Comunicar ao MTE qualquer irregularidade 
observada.

Por sua vez, o empregado terá as seguintes 
obrigações:

a) Utilizar o EPI apenas para a finalidade a que 
se destina;

b) Zelar pela guarda e conservação do EPI;

c) Comunicar ao empregador qualquer 
alteração que torne o EPI impróprio ao uso;

d) Cumprir as determinações do empregador 
sobre o uso do EPI.

15. EdiFiCAÇÕES RURAiS
As edificações rurais devem garantir 
permanentemente segurança e saúde aos que 
nelas trabalham ou residem.

As edificações rurais devem:

a) Suportar as cargas permanentes e móveis;

b) Possuir paredes e pisos sem risco de 
queda;

c) Possuir material antiderrapante em escadas, 
rampas e corredores;

d) Possuir corrimão em escadas e em rampas 
fixas com parede lateral;

e) Possuir proteção contra intempéries,  
 

umidade, insolação excessiva ou falta dela, 
ventilação e iluminação adequadas;

f) Ser submetidas a processo constante 
de limpeza e desinfecção e dotadas de 
sistema de saneamento básico, que evite a 
contaminação do meio ambiente.

Galpões para beneficiamento e armazenagem 
de grãos e para a criação de animais devem 
possuir sistema de ventilação apropriado.

16. iNStAlAÇÕES ElÉtRiCAS
Todas as partes das instalações elétricas 
devem ser projetadas, executadas e mantidas 
sem riscos de choque elétrico e outros tipos  
de acidentes.

Os componentes das instalações elétricas 
devem ser protegidos por material isolante.

Toda instalação ou peça condutora que esteja 
em local acessível a contatos e não faça parte 
dos circuitos elétricos deve ser aterrada.

As instalações elétricas que estejam em 
contato com a água devem ser blindadas, 
estanques e aterradas. 

As ferramentas utilizadas em trabalhos em 
redes energizadas devem ser isoladas.

As edificações devem ser protegidas contra 
descargas elétricas atmosféricas. A Norma da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) “NBR 5.419 – Proteção de edificações 
contra descargas atmosféricas” é a referência 
nacional para esse tipo de proteção. O 
endereço eletrônico é www.abnt.org.br. 

17. ÁREAS dE ViVÊNCiA
O empregador rural ou equiparado deve 
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disponibilizar aos trabalhadores áreas de 
vivência compostas de:

a) Instalações sanitárias;

b) Locais para refeição;

c) Alojamentos, quando houver permanência 
de trabalhadores no estabelecimento nos 
períodos entre as jornadas de trabalho;

d) Local adequado para preparo de alimentos;

e) Lavanderias.

As áreas de vivência devem atender às 
mínimas condições de conservação, asseio e 
higiene, possuir paredes e pisos de alvenaria, 
madeira ou material equivalente, cobertura 
que ofereça proteção contra as intempéries, 
iluminação e ventilação adequadas, sendo 
vedada sua utilização para fins diversos 
daqueles a que se destinam.

As condições de higiene para os  
trabalhadores de empresas contratadas  
devem ser as mesmas.

instalações sanitárias (requisitos)

a) Separadas por sexo;

b) Mínimo de 1 lavatório e 1 vaso sanitário 
para cada grupo de 20 trabalhadores;

c) Mínimo de 1 mictório e 1 chuveiro para cada 
grupo de 10 trabalhadores;

d) Água limpa e papel higiênico;

e) Acesso fácil e seguro.

Nas frentes de trabalho, deve haver instalações 
sanitárias fixas ou móveis, com um conjunto 
de vasos e lavatórios para cada grupo de 40 
trabalhadores, sendo permitida a fossa seca.

local de refeições (requisitos)

a) Local coberto, arejado, com água potável, 
sem comunicação direta com as instalações 
sanitárias e alojamentos;

b) Lavatórios e  sanitários exclusivo para os 
cozinheiros;

c) Mesas com tampos lisos e laváveis, 
assentos suficientes e depósito de lixo com 
tampas;

d) Água potável, filtrada e fresca, fornecida 
em copos descartáveis. É proibido o uso de 
copos coletivos.

As frentes de trabalho devem possuir abrigos 
fixos ou móveis que ofereçam proteção 
durante as refeições.

Alojamentos (requisitos)

a) Separados por sexo;

b) Camas e roupas adequadas, armários 
individuais, portas e janelas vedadas e 
seguras;

c) Recipientes de coleta de lixo e sem fogões 
ou fogareiros;

d) Camas com colchão, separadas por no 
mínimo 1 metro.

O uso de beliche é limitado a 2 camas na 
mesma vertical e com espaço livre mínimo de 
110 centímetros acima do colchão.

lavanderias (requisitos) 

Cobertas, ventiladas, com tanques individuais 
ou coletivos e  água limpa.

moradias (requisitos)

a) Capacidade para uma família, de alvenaria 
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ou madeira, piso resistente e lavável, 
com ventilação, iluminação e sanitários 
adequados;

b) Dotadas de cobertura protegida e de poços 
ou caixas d’água sem contaminação;

c) Afastadas, no mínimo, 50 metros de 
construções destinadas a outros fins.

Quando utilizadas fossas sépticas, elas devem 
estar afastadas da casa e do poço de água.

É vedada a moradia coletiva de famílias.
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a iMportância da SuStentabilidade 
na Vida do produtor rural
Durante milhares de anos, a sociedade se 
acostumou a utilizar os recursos do planeta 
como se fossem inesgotáveis. Esses, por 
sua vez, se dividem em duas categorias: 
renováveis e não renováveis. 

Os recursos renováveis são aqueles que, 
mesmo em face de uma degradação ou da 
exploração pela ação humana, se regeneram 
num curto espaço de tempo. Entre eles estão a 
energia do sol, dos ventos, dos rios, dos mares 
e oceanos, a matéria orgânica que forma a 
biomassa (animais e plantas) e a energia 
térmica, entre outros. 

Os recursos não renováveis são aqueles que, 
uma vez exauridos, não podem ser repostos 
em curtos espaços de tempo, pois derivam 
de processos muito lentos e levam milhares 
de anos para se constituir. O uso intensivo 
desses materiais provoca impactos ambientais 
extremos na natureza, tendo em vista que, se 
não forem utilizados corretamente, poderão se 
esgotar para sempre. Nessa categoria estão a 
água potável, o petróleo, o carvão mineral, o 
gás natural, o cobre, o ouro, o ferro e a prata, 
entre outros.

Só no século XX, foram gastos mais recursos 
naturais do que nos últimos quinhentos anos, 
o que demonstra uma aceleração no ritmo da 
degradação desses recursos. 

Atualmente, a população mundial é estimada 
em aproximadamente 7 bilhões de habitantes. 
Segundo dados da Organização das Nações 
Unidas (ONU), se os atuais níveis de 
crescimento populacional se mantiverem, em 
2040 seremos quase 9 bilhões de pessoas. 

O impacto desse crescimento provocará uma 
pressão enorme nos sistemas de produção. 
Cálculos da ONU mostram que para atender 
às demandas da população mundial seria 
necessário um aumento de, pelo menos, 
mais 50% na produção de alimentos, 45% na 
produção de energia e 30% na oferta de água 
potável. Como fazer isso se não houver uma 
mudança de mentalidade?  

A proteção e o uso racional dos recursos 
naturais é uma tarefa global que não pode ser 
atribuída apenas a uma determinada nação, 
povo ou atividade. No entanto, na base da 
cadeia produtiva estão os agricultores, que têm 
como objetivo produzir os alimentos e insumos 
que atendam às necessidades estruturais da 
sociedade moderna.

Nesse contexto, a responsabilidade do 
produtor rural no tocante à sustentabilidade 
ambiental e social é imensa. É em 
reconhecimento a isso que este material foi 
elaborado, propiciando ao pequeno, médio e, 
até mesmo, ao grande produtor, informações 
simples, que, se colocadas em prática, têm um 
grande poder transformador. 

Acreditamos que é por meio da mudança 
de atitude que será possível efetivar ações 
práticas, que, aliadas a uma conduta 
consciente, poderão contribuir para a melhoria 
da qualidade de vida do homem do campo  
e das comunidades que se beneficiam do  
seu trabalho.

Em face do exposto, a palavra de ordem 
que permeará todo este material será 
“sustentabilidade”. Essa, por sua vez, 
não induz a pensar apenas em questões 
ambientais ou econômicas, mas, sobretudo, 
numa mudança de concepção quanto ao papel 
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de cada ser humano no tocante à preservação 
do planeta em que vive.

Adotar práticas de produção e consumo 
sustentáveis é uma tarefa que pode ser 
simples se houver disposição e consciência 
por parte de cada cidadão, principalmente 
daqueles que necessitam mais intensamente 
dos recursos dispostos pela natureza para sua 
manutenção, como ocorre com os produtores 
rurais. Tais práticas são indispensáveis para 
a harmonização do homem com o planeta.  
Sem elas, nenhuma mudança significativa em 
termos de preservação ambiental será possível. 

As contribuições da sustentabilidade 
poderão ser mensuradas em curto, médio e, 
sobretudo, em longo prazo. Porém, as maiores 
beneficiárias serão as gerações futuras, que 
colherão com maior propriedade os frutos da 
mudança de atitude que for implementada na 
atualidade. Nesse contexto, cabe a todos, 
em especial ao produtor, introduzir em sua 
rotina práticas sustentáveis, principalmente 
no tocante ao trato com a terra e com a 
natureza, que são suportes vitais para sua 
atividade agronômica. 

Boas práticas iniciam-se com uma mudança 
de mentalidade e com a assimilação dos 
princípios de sustentabilidade. Assim, 
preservar os recursos naturais, os mananciais, 
a biodiversidade, produzir sem poluir e sem 
degradar, aplicar técnicas que minimizam o 
impacto sociocultural e ambiental e consumir 
de forma consciente são maneiras de ajudar o 
planeta a se autorrenovar, o que é fundamental 
para a manutenção da vida. 

Um dos elementos naturais indispensáveis 
para a sobrevivência humana é a água e, em 

face dessa realidade, faz-se necessário que 
todos aprendam a consumi-la com sabedoria. 
Apesar de a água ser um dos recursos mais 
abundantes do planeta, apenas uma parcela 
mínima é própria para o consumo humano  
e grande parte dela já está contaminada  
em virtude do mal uso por parte da  
nossa sociedade. 

Manejo da Água
O Planeta Terra é constituído de 70% de água. 
No entanto, apenas 3% é água doce, própria 
para o consumo humano, para a lavoura e 
para os animais. Desse total, 98% estão na 
condição de água subterrânea, que é de  
difícil extração.

A agricultura é uma das atividades que mais 
consomem água e, por isso, o uso desse 
recurso deve ser sempre observado com 
atenção. A utilização de forma desordenada 
pode provocar desequilíbrio nas bacias 
hidrográficas e, com o tempo, levar milhões de 
pessoas a enfrentar a escassez de água. Isso 
teria um enorme impacto também na agricultura. 

O uso intensivo e sem planejamento dos 
mananciais hídricos pode levar a mudanças 
no equilíbrio climático do planeta e aumentar, 
ainda mais, o processo de desertificação e 
erosão do solo. Isso provocaria um grande 
impacto negativo na cultura do algodão.

É fundamental que o produtor rural se 
conscientize da importância de preservar 
a água que está em sua propriedade. A 
cotonicultura resiste bem a períodos de 
estiagem, porém a capacidade do solo de 
reter água será fundamental para aumentar ou 
diminuir a produtividade do algodão.
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A escassez de chuva por grandes períodos 
pode prejudicar substancialmente a produção. 
Essa realidade torna ainda mais relevante 
a preservação dos mananciais hídricos nas 
propriedades rurais e ao longo delas. 

Cotonicultores de diversas regiões 
brasileiras conhecem os efeitos que as secas 
prolongadas e a irregularidade no regime de 
chuvas têm sobre a produtividade do algodão. 
Apesar de o algodão brasileiro ser plantado 
predominantemente com baixo regime de 
consumo de água, o uso intensivo de irrigação 
ocorre em situações muito específicas e tem 
demonstrado resultados positivos. No entanto, 
a irrigação não é uma regra na cultura do 
algodão, tendo em vista que impõe ao produtor 
algumas questões de ordem econômica e, 
também, é um recurso limitado em termos  
de sustentabilidade.

A manutenção da qualidade da água deve 
ser uma preocupação constante na agenda 
de qualquer produtor e este pode contribuir 
com o manejo da qualidade da água. Entre as 
principais medidas que podem ser tomadas, 
estão:

a) evitar os desperdícios

O manejo da lavoura deve ser acompanhado 
de forma atenta. A manutenção dos aquedutos, 
canos, bombas e reservatórios deve ser feita 
com periodicidade.

b) utilizar a técnica adequada

A utilização de técnicas de irrigação que 
privilegiem o uso de água adequadamente e 
sem desperdícios é importante para manter 
os potenciais hídricos das propriedades. Em 
termos de sustentabilidade, uma das técnicas 

mais modernas é o gotejamento. Embora 
seus níveis de eficiência sejam elevados e a 
economia de água seja expressiva, há que 
se observar que essa técnica também possui 
limitações no tocante à relação custo-benefício 
e deve ser avaliada por profissionais da área, 
juntamente com o produtor, antes de se tomar 
a decisão por sua implantação.

c) usar a água da chuva

O uso de água da chuva também é uma 
excelente ideia. No entanto, como qualquer 
outra técnica, também possui limitações, 
pois a água precisa ficar armazenada e os 
reservatórios não comportam quantidades que 
possibilitem ao produtor irrigar grandes áreas. 
Por isso, essa técnica é mais difundida para 
uso em pequenas propriedades ou para áreas 
de uso residencial ou de apoio na propriedade 
rural.  A principal vantagem do uso da água 
da chuva é poupar os mananciais e, portanto, 
não gastar esse precioso recurso sem uma 
necessidade real.

d) implantar um sistema de reuso da água

Reutilizar a água é uma das iniciativas 
mais sustentáveis da atualidade. É possível 
reutilizar a água tratada fornecida pela 
concessionária pública, a água proveniente 
das chuvas e a água retirada de reservatórios. 
Para tanto, basta consultar um arquiteto ou um 
agrônomo para viabilizar um projeto segundo 
as necessidades específicas da propriedade.

e) respeitar as normas de uso dos 
defensivos agrícolas

Evitar o uso de defensivos agrícolas em 
regiões próximas aos mananciais ou em locais 
de grande declividade, nos quais a água da 
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chuva poderia levar para o leito dos rios os 
defensivos usados na lavoura.

f) limpar adequadamente as áreas  
de plantio

Um dos problemas em grandes propriedades 
rurais que fazem uso da monocultura é 
a limpeza dos terrenos para iniciação de 
uma nova safra ou para colheitas. O uso de 
queimadas para limpeza de terrenos é uma 
prática que aumenta a poluição atmosférica, 
liberando monóxido de carbono e outros 
gases oriundos da combustão. Isso pode 
provocar a perda da biodiversidade local 
e, também, poluir os rios e mananciais, em 
função do repouso dos materiais provenientes 
das queimadas. Além disso, o aquecimento 
da camada superficial empobrece o solo, visto 
que agride de forma intensiva a biofauna que 
vive nessa camada. 

O produtor de algodão não tem como prática 
comum o uso de queimadas em larga escala 
para limpeza dos terrenos. No entanto, é 
preciso salientar que, em uma propriedade 
rural, queimadas em qualquer escala são 
prejudiciais e, em função disso, cabe ao 
produtor zelar para que essa técnica de 
manejo não ocorra em sua propriedade. 

g) tratar a água residual

A Constituição Federal, em seu artigo 21, 
inciso XIX, institui o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, que 
tem por função fiscalizar a utilização da água 
retirada do subsolo e dos mananciais. Assim, 
para que o produtor possa utilizar a água 
sem nenhum problema é preciso que esteja 
atento a, pelo menos, três leis, além da própria 
Constituição Federal. 

A primeira é a Lei nº 6.662, de 1979, que 
estabelece os critérios para uso da água 
para irrigação; a segunda é a Lei nº 9.433, de 
1997, que estabelece a Política Nacional de 
Recursos Hídricos, que delimita as formas de 
uso das águas superficiais e subterrâneas; 
a terceira é a Lei nº 12.727, de 2012, que 
delimita os meios de preservação e proteção 
da vegetação nativa e, em seu artigo 61-A, 
parágrafo 10º, constitui o proprietário rural 
como responsável pela conservação do solo 
e da água em sua propriedade, devendo zelar 
pela preservação desses recursos por meio da 
adoção de boas práticas agronômicas.

Nesse contexto, cabe ao proprietário cuidar 
para que a água residual seja descartada 
adequadamente. Assim, águas provenientes 
de áreas de manutenção e lavagem de 
máquinas, com tendência de infiltração no 
solo ou com o risco de ser levadas para 
os mananciais, devem receber tratamento 
adequado antes do descarte.

Para tanto, faz-se necessário o uso de áreas 
específicas para limpeza e manutenção de 
máquinas e equipamentos. Tais áreas são 
estabelecidas conforme as necessidades 
de cada propriedade. Estas, por sua vez, 
devem possuir sistema de drenagem e postos 
de captação e tratamento dos resíduos, a 
fim de que não contaminem o solo, o lençol 
freático ou os mananciais, contribuindo com a 
degradação ambiental da propriedade. 

h) descartar adequadamente as 
embalagens de defensivos

A contaminação por embalagens de defensivos 
pode ocorrer tanto na lavoura como nas áreas 
residenciais e de manutenção de máquinas 
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e equipamentos da propriedade. Para que 
isso não ocorra, é preciso que o proprietário 
rural se conscientize da necessidade de 
acondicionar adequadamente as embalagens 
de defensivos vazias e entregá-las nos postos 
de coleta. Em nenhuma hipótese, essas 
embalagens devem ser jogadas nos cursos de 
rios, tendo em vista que a prática constituiria 
crime ambiental e poderia ter consequências 
extremamente maléficas para a flora e a 
fauna, que utilizam essa água para sua 
sobrevivência. 

i) descartar adequadamente os resíduos de 
esgotos e similares

Jamais se deve descartar os resíduos de 
esgotos, das manutenções de paióis, de 
armazéns e de criadouros diretamente nos 
rios. Os resíduos provenientes do uso da 
água nas residências rurais, que são ricos em 
detergentes domésticos e óleos comestíveis, 
não devem ser descartados sem tratamento. 
A contaminação de mananciais hídricos 
por resíduos orgânicos diluídos na água 
pode afetar a produção rural e inviabilizar 
principalmente a agricultura doméstica e  
de subsistência. 

Há que se observar ainda que parte da 
água dos rios e mananciais é infiltrada 
no solo e, se houver contaminação por 
defensivos agrícolas, não apenas a fauna 
e flora serão prejudicadas, mas também 
as comunidades ribeirinhas que vivem às 
margens dos rios.

A intoxicação pelo uso de defensivos agrícolas 
diluídos na água de uso comum pode causar, 
em humanos, diversos problemas, que vão 
desde tumores, problemas neurológicos e 

gastrointestinais, até a má formação de fetos 
em mulheres parturientes, problemas de pele 
e ósseos e alterações celulares que produzem 
efeitos congênitos que se estendem por  
várias gerações. 

Os recursos hídricos brasileiros são protegidos 
pela Constituição Federal (Art. 21) e pela 
Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que 
determina, inclusive, punições para quem 
degradar a qualidade da água e fizer mal 
uso desse recurso (Art. 49). O artigo 225 
da Constituição Federal, em seu inciso III, 
estabelece a possibilidade de punir civil, 
administrativa e penalmente pessoas físicas 
ou jurídicas por crimes causados contra o meio 
ambiente.  A Lei nº 6.938/81, em seu artigo 15, 
delimita que “o poluidor que expuser a perigo 
a incolumidade humana, animal ou vegetal, ou 
estiver tornando mais grave situação de perigo 
existente, fica sujeito à pena de reclusão de 
1 (um) a 3 (três) anos e multa de 100 (cem) a 
1.000 (mil) MVR”. 

Manutenção da biodiVerSidade 

A legislação ambiental determina os limites 
mínimos para a preservação das reservas 
legais de vegetação nativa. A preservação 
da cobertura vegetal é importante para a 
biodiversidade de cada região. Preservar 
as matas nativas propicia a formação de 
corredores ecológicos onde diversas espécies 
poderão garantir sua sobrevivência. 

A Lei nº 12.727, de 2012, determina, em seu 
artigo 12, que “Todo imóvel rural deve manter 
área com cobertura de vegetação nativa, a 
título de Reserva Legal (...)”. Essa mesma 
legislação estabelece os percentuais de 
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manutenção dessas Áreas de Preservação 
Permanente (APPs), as quais devem ser objeto 
de preservação, a fim de que se mantenham 
as mínimas condições para a conservação da 
biodiversidade na propriedade rural. 

Algumas práticas auxiliam na manutenção  
da biodiversidade. Evitar a retirada 
desnecessária da cobertura vegetal auxilia  
na preservação das espécies que vivem 
nesses ecossistemas. 

Muitos animais que vivem nas Áreas de 
Preservação Permanente são responsáveis 
pela disseminação de sementes e pelo 
controle de pragas. A extinção de animais 
de uma determinada área pode provocar um 
desequilíbrio ambiental cujas consequências 
podem prejudicar muito o produtor. A 
destruição das matas ocasiona a perda do 
habitat natural de muitas espécies vegetais 
e animais. Sem a presença de predadores 
naturais, aumenta o número de pragas na 
lavoura e o produtor rural acaba tendo que 
investir mais tempo e dinheiro com o uso de 
defensivos agrícolas, o que, por sua vez, 
produz efeitos que podem se prolongar, tendo 
em vista que, quanto mais defensivos agrícolas 
são usados nas propriedades rurais, maior é a 
possibilidade de contaminação de pessoas, do 
solo e das águas. 

Embora seja difícil promover a agricultura sem 
defensivos, seu uso deve ser feito com muita 
técnica e supervisionado por profissionais 
qualificados. A utilização incorreta dos 
defensivos pode aumentar a resistência de 
determinadas pragas na lavoura e fortalecer 
outras. A resistência de algumas pragas 
não típicas da cotonicultura tem introduzido 

algumas espécies que até pouco tempo 
não eram comuns a esse tipo de cultivar. A 
disseminação dessas pragas tem sido possível 
em virtude da mudança dos regimes de plantio 
e de técnicas inadequadas de pulverização. 

A proximidade da cultura do milho e da soja 
com a cultura do algodão tem provocado 
no Cerrado do Centro-Oeste o surgimento 
de espécies como Spodoptera Frugiperda  
e Helicoverpazea, que passaram a 
atacar o algodoeiro. O combate a essas 
pragas, que não são naturais à cultura de 
algodão, encarece o custo de produção e 
tira competitividade do produto brasileiro, 
diminuindo as margens de lucro do produtor e 
aumentando os riscos ambientais.  

a iMportância da conSerVação  
do Solo
Para o produtor rural, dois elementos são 
essenciais para a produção: solo e água.  
Nesse contexto, é preciso que o manejo do 
solo seja feito de forma equilibrada, a fim de 
que suas propriedades (bio-físico-químicas) 
não se esgotem e ele se torne pobre ou até 
estéril para a lavoura de algodão. 

O algodoeiro herbáceo (Gossypium Hirsutun 
L.r latifolum Hutch) é uma planta oleaginosa 
que prefere  solos profundos, com textura 
média, ricos em matéria orgânica e boa 
permeabilidade. Os solos próprios à cultura do 
algodão abrigam uma grande quantidade de 
organismos vivos, o que beneficia a fertilidade. 
No entanto, desde que o produtor promova as 
devidas correções, o algodoeiro também se 
adapta a solos menos férteis ou que tenham 
condições mais adversas. 
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Terrenos rasos, pedregosos, demasiadamente 
argilosos e/ou siltosos e de baixa 
permeabilidade ou excessivamente arenosos 
não são recomendáveis para a cultura do 
algodão, uma vez que o custo da correção para 
esse tipo de cultura seria economicamente 
inviável e tecnicamente difícil. O produtor 
rural deve também estar atento ao relevo, 
pois solos com facilidade de encharcamento 
e com excessos hídricos promoveriam uma 
baixa produtividade, por não suportarem pouca 
oxigenação no ambiente radicular.

O manejo do solo para o algodão plantado 
no cerrado é indispensável para o 
desenvolvimento satisfatório da cultura. O uso 
conjunto de técnicas, quando bem aplicadas, 
pode elevar as taxas de produção e tornar os 
cultivares altamente produtivos. Entretanto, 
para garantir melhores resultados, faz-se 
necessário o apoio técnico de profissionais, 
a fim de que o manejo não venha a exaurir 
os recursos do solo, o que poderia levar 
a processos erosivos e, em casos mais 
extremos, até à desertificação. 

O cerrado, em condições naturais, tem baixas 
taxas de produtividade. No entanto, feitas as 
devidas correções dos nutrientes e do PH e 
garantidas as condições climáticas e hídricas, 
é possível elevar o seu potencial produtivo a 
níveis de excelência, tornando o algodão uma 
das commodities mais importantes para plantio 
nesse tipo de bioma.

Nesse contexto, o profissional de agronomia 
deverá orientar o produtor rural quanto aos 
melhores métodos de manejo. Entre os mais 
comuns, estão o preparo convencional, o 
preparo mínimo e o plantio direto.

a) preparo convencional do solo

É uma técnica que consiste no revolvimento 
das camadas superficiais da terra para diminuir 
a sua compactação. O objetivo dessa técnica 
é corrigir as deficiências nutricionais e de PH, 
além de aumentar a porosidade do solo, a 
fim de permitir uma melhor permeabilidade, 
proporcionando maior infiltração de água e 
oxigênio. Revolver a terra é importante para 
promover o corte e o enterrio das plantas 
daninhas, auxiliando no controle das pragas 
e patógenos comuns em quase todos os tipos 
de solos. Ademais, o revolvimento propicia um 
melhor desenvolvimento radicular.

b) preparo mínimo

Assemelha-se ao preparo convencional. No 
entanto, consiste em revolver minimamente 
o solo, garantindo a manutenção dos 
resíduos vegetais, realizando escarificações 
e gradagens leves. Entre as vantagens desse 
sistema estão a redução da erosão, o aumento 
da produtividade dos cultivares e a redução 
do uso de máquinas pesadas, o que favorece 
uma menor compactação do solo. Além disso, 
constitui uma excelente fonte de controle de 
propagação de pragas e plantas daninhas e 
de outras cultivares indesejadas.

c) plantio direto

É uma técnica que visa diminuir os impactos 
ambientais relacionados à preservação do 
solo. Nessa técnica, busca-se reduzir o uso de 
máquinas pesadas que tenham grande poder 
de compactação do solo. O manejo é feito com 
base na manutenção da palha ou dos restos 
vegetais de outras culturas, que servem de 
cobertura e proteção para o solo. Somente 
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no momento do plantio a terra é revolvida 
para colocação de sementes e fertilizantes. 
Após o plantio dos cultivares, é feito o manejo 
integrado de pragas para conter as infestações. 
Para obter êxito, esse sistema necessita que 
seja feita a rotação de culturas. 

A avaliação de um profissional definirá a 
melhor técnica de manejo, visto que cada tipo 
de solo tem suas peculiaridades. É preciso 
avaliar a textura, o grau de infestação de 
invasoras, os resíduos vegetais superficiais, 
a umidade, a existência de camadas 
compactadas, pedregosidade e os riscos de 
erosão, que definirão também os tipos de 
máquinas que devem ser utilizadas no manejo. 

controle da eroSão
O controle de processos erosivos é um desafio 
e também uma necessidade constante e 
deve acompanhar as práticas de manejo do 
pequeno, médio e grande produtor rural. A 
erosão é um processo que se desencadeia  
a partir de diversos fatores, entre os quais  
se destacam:

a) Técnicas equivocadas de manejo;

b) Falta de práticas sustentáveis como 
queimadas para limpar a área para novos 
plantios;

c) Uso intensivo de máquinas para revolver a 
terra;

d) Declividade do terreno;

e) Maior intensidade no regime de chuvas;

f) Perda da vegetação natural;

g) Uso prolongado da monocultura;

h) Perda prolongada de nutrientes, que 
empobrece o solo, tornando-o mais 
propenso a se degradar naturalmente; 

i) Retirada excessiva de água do subsolo, 
o que pode provocar processos de 
voçorocamento.

Para conter os processos de erosão, o 
produtor rural tem que se manter atento à 
qualidade do solo em que produz. Algumas 
iniciativas simples podem auxiliar na 
diminuição da erosão, como uso de técnicas 
de plantio direto, que podem diminuir em 
até 95% a erosão do solo; planejamento 
adequado dos loteamentos e dos sistemas 
de escoamento e drenagem da água da 
chuva, para evitar o aparecimento de erosões 
primárias; rotação de culturas; inspeção de 
rotina do terreno e manutenção periódica das 
áreas degradadas, mantendo o problema  
sob controle. 

Uma das técnicas que auxiliam na preservação 
do solo é o plantio em nível, muito praticado 
desde a antiguidade. O plantio em nível, 
também conhecido como plantio em contorno, 
consiste em seguir as curvas de nível da 
propriedade. Essa técnica é extremamente 
eficaz em regiões onde há forte propensão 
natural para a ocorrência de enxurradas, que, 
por sua vez, acabam retirando a cobertura do 
solo e provocando erosões que devastam o 
terreno. Nas áreas onde é praticado o plantio 
em nível, há uma maior infiltração de água no 
solo e uma frenagem maior da força da água 
em declividade, o que evita o processo erosivo.

Outra técnica que produz bons resultados 
no controle da erosão é o terraceamento. 
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Essa técnica é utilizada em terrenos cuja 
declividade é muito acentuada. O princípio 
de ação do terraceamento é simples e 
baseia-se no parcelamento do lote em 
rampas horizontais em terreno com alta 
verticalidade. Tais rampas são niveladas e 
sua superfície será usada para o plantio. 
Essa técnica tem suas limitações, uma vez 
que demanda conhecimentos especializados, 
aceita pouca mecanização e necessita de 
muita mão de obra. No entanto, em regiões 
onde há escassez de terrenos planos, é uma 
técnica que pode diminuir sensivelmente a 
degradação do solo por processos erosivos. 

Processos erosivos são causados pela 
movimentação do solo em virtude de 
manifestações naturais como enxurradas, da 
ação dos ventos (eólica) e da ação antrópica 
(humana). Para conter tais processos erosivos, 
podem ser empregadas diversas técnicas. 
Nesse caso, a consultoria de um agrônomo ou 
de um topógrafo pode auxiliar muito na escolha 
da técnica a ser utilizada para preservar o solo. 
É preciso observar que, num primeiro plano, 
a cobertura vegetal atua como uma camada 
protetora que diminui o impacto causado pelas 
chuvas e aumenta a capacidade de infiltração 
no solo. A água da chuva em contato com a 
cobertura vegetal diminui sua velocidade de 
movimentação e permite que o solo ganhe 
tempo para garantir uma maior infiltração. 
Assim, quanto mais poroso for o solo e quanto 
maior for a cobertura vegetal, maiores serão as 
taxas de infiltração da água e menor o risco de 
produzir enxurradas. 

O uso de trincheiras facilita a observação das 
camadas. Uma observação visual mostrará 
diferenças na coloração e o sistema radicular 
que determina o desenvolvimento da planta. 

Além disso, fornece também dados sobre a 
compactação e dureza do solo.

O uso intensivo de máquinas pesadas propicia 
uma maior compactação do solo, contribuindo 
para diminuir as taxas de infiltração de água 
e oxigênio, o que terá um importante impacto 
na produtividade do algodão. A alternativa 
para minimizar esse efeito é o planejamento 
do tráfego nas áreas de plantio, bem como 
o uso de máquinas mais adequadas a cada 
tipo de plantação. O dimensionamento das 
máquinas deve levar em conta o tamanho da 
propriedade e a necessidade do produtor.

O melhor aproveitamento da umidade do solo 
se dá, principalmente, em virtude da escolha 
de técnicas adequadas de manejo. A técnica 
de plantio direto tem auxiliado de forma mais 
eficiente a conservação da água no solo, 
pois a forração do solo por meio do uso de 
palha ou mesmo de outras plantas diminui 
o sobreaquecimento da camada superficial, 
reduzindo as taxas de evaporação. 

O planejamento da drenagem do terreno, 
feito por técnicos habilitados, minimiza o 
processo de erosão e evita o assoreamento 
dos rios. Há que se observar que os rios e 
mananciais hídricos são artérias importantes 
que dão sustentação às matas ciliares e de 
galeria. Estas, por sua vez, abrigam diversas 
espécies da fauna e flora, que são importantes 
para a manutenção do equilíbrio ecológico de 
determinadas regiões. 

conSideraçõeS FinaiS
O uso dos recursos naturais com sabedoria 
propicia ao produtor rural uma oportunidade 
de manter fértil e ativa sua propriedade e a 
produtividade de sua lavoura em alta. 
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Para tanto, o produtor rural deve sempre 
atentar para práticas que conduzam à boa 
agronomia, ou seja, aquela que é feita sem 
agredir, sem degradar o meio ambiente, 
promovendo uma relação simbiótica entre o 
produtor e a natureza de onde ele tira  
seu sustento. 

Para introduzir tais práticas na sua propriedade 
é preciso, em primeiro lugar, boa vontade 
e determinação. Os benefícios dessa 
mudança de hábitos poderão ser sentidos 
em pouco tempo. Para que tenhamos 
uma cotonicultura forte, é necessário que 
todos os produtores rurais se engajem no 
processo de melhoramento de suas culturas 
e na preservação do meio ambiente de suas 
propriedades. 

O Brasil já possui um dos melhores algodões 
do mundo. No entanto, não estamos 
sozinhos no panorama global, sofremos forte 
concorrência de produtores de outros países. 

Para que possamos manter nossa posição 
no ranking internacional, e até melhorá-la, 
precisamos investir em tecnologias menos 
agressivas ao meio ambiente, em práticas 
mais sustentáveis, que mantenham o homem 
do campo agregado à sua atividade fim. 
O custo social dessas ações sustentáveis 
é de grande relevância para o produto 
brasileiro, pois hoje, em face da necessidade 
de preservar o planeta, os compradores 
mundo afora têm preferido adquirir produtos 
cujo impacto para meio ambiente e para as 
populações locais seja o menor possível. 

Cuidar dos solos, dos mananciais e da 
biodiversidade são ações simples que, se 
colocadas em prática, tornam-se hábitos. E, 
quando isso acontece, todos nós, cotonicultores 
e consumidores, só temos a ganhar. 
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iNtrOduçãO
A agricultura demanda um constante processo 
de aprimoramento. O produtor rural deve 
estar sempre atento a práticas de manejo que 
garantam a sustentabilidade de sua atividade. 
Na atualidade, a produtividade resulta de 
diversos fatores. No tocante à cotonicultura, a 
melhora dos preços do algodão no mercado 
internacional se dá em função da receptividade 
do produto brasileiro nas diferentes praças  
do mundo. 

Para que o nosso algodão continue a ser 
valorizado internacionalmente, todos os 
que estão diretamente envolvidos com 
a cotonicultura devem colaborar para 
a melhoria da qualidade do plantio, da 
logística, da classificação, da pesquisa e da 
comercialização do produto.

Com o planeta cada vez mais consciente 
de sua responsabilidade socioambiental, ter 
práticas sustentáveis garante boa aceitação 
e valorização do produto final. Produzir sem 
agredir o meio ambiente é uma das medidas 
mais eficazes para agregar valor ao algodão, 
visto que na atualidade a sociedade global 
valoriza sobremaneira matérias-primas que 
utilizem tecnologias e métodos que promovam 
a preservação ambiental e a sustentabilidade 
das comunidades produtoras. 

No tocante à propriedade rural, há que se 
observar que a produtividade está associada 
ao uso adequado de técnicas e produtos 
para o controle das pragas. Nesse contexto, 
produzir de forma eficiente não induz a uma 
necessidade de uso intensivo de defensivos 
agrícolas. Se o manejo das pragas for feito  

com técnicas adequadas, é possível diminuir 
sensivelmente o uso de agrotóxicos, os quais, 
se usados em excesso, podem ser agressivos 
ao meio ambiente e à saúde das pessoas que 
os manipulam. 

Em face do exposto, este material busca 
mostrar ao produtor rural e aos demais 
interessados aspectos importantes para a 
manutenção adequada da cultura do algodão 
no que se refere ao manejo integrado de 
pragas. Aqui, serão expressas diversas 
considerações baseadas na literatura técnica 
sobre o tema. O intuito é informar ao produtor 
quais as melhores práticas para que o manejo 
integrado de pragas seja realizado com a 
maior eficiência possível.

Discutiremos questões relacionadas ao 
monitoramento de pragas e insetos benéficos 
à cultura do algodão, bem como debateremos 
formas de monitorar as principais pragas 
da lavoura e também os insetos que são 
benéficos a ela. Destacaremos a importância 
de controlar as principais pragas e, por fim, 
mostraremos a interação necessária entre o 
manejo integrado de pragas e as boas práticas 
agronômicas, abordando técnicas, métodos e 
variáveis de controle e defensivos.

Se tais informações forem assimiladas e 
colocadas em prática, auxiliarão, e muito, 
o manejo correto das lavouras e produzirão 
resultados mais eficazes na plantação, o que, 
por consequência, terá efeitos diretos na 
preservação do meio ambiente, impactando 
também na melhoria da qualidade de vida 
do produtor rural e das comunidades que se 
beneficiam do seu importante trabalho.
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EtAPAS E MétOdOS dO MANEJO 
iNtEgrAdO dE PrAgAS (MiP)
A dinâmica do produtor rural que 
planta algodão demanda um constante 
monitoramento da lavoura. Entre os motivos 
para que isso ocorra estão as pragas naturais 
a essa cultura e, também, a necessidade 
de evitar que as pragas de outras culturas 
se adaptem ao algodoeiro, vindo a causar 
prejuízos que poderiam ser evitados caso o 
manejo integrado de pragas tivesse sido  
feito corretamente. 

O Manejo Integrado de Pragas (MIP) visa 
favorecer os processos naturais de controle 
das pragas. Ele é feito de forma muito 
abrangente e combina múltiplas técnicas para 
manter populações de insetos e ácaros que 
atacam as plantas em níveis toleráveis. O MIP 
está baseado na valorização da biodiversidade 
do ecossistema agrícola e, para isso, é 
fundamental conhecer as pragas, os inimigos 
naturais e os polinizadores (que são benéficos 
à cultura do algodão) para, então, decidir pelo 
uso dos métodos de controle. Após delimitar 
as técnicas que serão utilizadas no Manejo 
Integrado de Pragas, o produtor rural deverá 
observar as seguintes etapas:

a) Avaliação do ecossistema

Em primeiro plano, o proprietário rural deve 
buscar reconhecer as pragas que atacam 
sua cultura, delimitando suas características, 
os danos que elas podem provocar e sua 
dinâmica de atuação.

Num segundo momento, deve-se buscar 
reconhecer e avaliar os insetos benéficos à 

cultura do algodão, uma vez que eles funcionam 
como predadores naturais de diversos tipos de 
praga. Além disso, o produtor deve ficar atento 
aos polinizadores, que são extremamente 
benéficos à cultura. O extermínio da população 
de insetos benéficos à cultura do algodão, 
bem como dos polinizadores, pode levar a 
um desequilíbrio ambiental que potencializa 
ainda mais a ação das pragas invasoras na 
cultura. Nesse caso, antes de qualquer uso de 
defensivos agrícolas, é preciso observar o grau 
de infestação tanto de pragas quanto de insetos 
benéficos e polinizadores. Se a quantidade de 
pragas superar a de predadores naturais, então 
é necessário que o produtor passe para a fase 
seguinte: a tomada de decisão. 

b) tomada de decisão

Nessa fase, deve-se levar em consideração 
os aspectos econômicos da cultura. Aqui, é 
preciso observar a relação custo-benefício 
do controle de pragas. Se uma análise mais 
atenta apontar para o início imediato do 
controle, pelo uso de defensivos, a aplicação 
deverá ser feita por amostragem, a fim de 
que resultados possam ser avaliados e, se 
necessário, corrigir as estratégias de manejo. 
A fase seguinte demanda a observância dos 
níveis de controle.

c) Nível de controle

Uma vez levantada a necessidade do controle 
de pragas, é preciso traçar uma estratégia 
para fazê-lo de forma ordenada e seguindo 
parâmetros técnicos. Nessa fase serão 
decididos os métodos de controle, que podem 
ser naturais, culturais, biológicos e legislativos, 
incluindo, em casos estritamente necessários, 
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o uso de variedades resistentes a inseticidas. 
O produtor rural deve dar prioridade aos 
métodos menos invasivos, ou seja, aqueles 
que promovem um menor impacto ao meio 
ambiente e à microfauna benéfica à cultura  
do algodão. 

Entre os métodos que podem ser utilizados 
pelo produtor rural estão:

a) Métodos legislativos: baseiam-se em leis, 
decretos e portarias federais ou estaduais 
que obrigam ao cumprimento de diferentes 
medidas de controle, tais como serviço 
quarentenário e medidas obrigatórias 
de controle. No caso da cotonicultura, é 
necessário que seja respeitado, também, o 
vazio sanitário.

b) Métodos mecânicos: baseiam-se na 
utilização de ações de controle que 
destruam diretamente os insetos ou 
impeçam seus danos. Entre esses métodos 
podem ser citados a coleta manual de 
insetos e o uso de barreiras e armadilhas.

c) Métodos culturais: baseiam-se no emprego 
de práticas culturais normalmente utilizadas 
no cultivo das plantas, visando também 
ao controle de insetos. Entre elas estão: 
rotação de culturas, revolvimento do solo, 
definição das épocas de plantio e colheita, 
destruição dos restos culturais, cultura 
limpa, poda ou eliminação de plantas, 
adubação, irrigação, plantio direto e outras.

d) Métodos físicos: consistem na aplicação 
de métodos de origem física para o controle 
de insetos, tais como fogo, temperatura, 
radiação e luminosidade.

e) Métodos de resistência de plantas: 
fundamentam-se na seleção e emprego de 
variedades de plantas que, devido às suas 
características, são menos danificadas pelos 
insetos em relação às outras.

f) Métodos de controle comportamental: 
baseiam-se no estudo fisiológico e 
comportamental do inseto para o controle.  
Entre esses métodos estão o controle com 
hormônios, semioquímicos, feromônios e 
aleloquímicos.

g) Métodos de controle biológico: consistem 
na regulação da população da praga 
por meio de seus respectivos inimigos 
naturais, podendo estes ser parasitoides, 
predadores ou patógenos (fungos, bactérias, 
vírus e nematoides). O controle biológico 
pode ser natural (população de inimigos 
naturais ocorre naturalmente no ambiente 
sem intervenção do homem) ou aplicado 
(manipulação e liberação dos inimigos 
naturais no ambiente pelo homem).

h) Métodos químicos: baseiam-se na 
utilização de compostos químicos que, 
aplicados direta ou indiretamente sobre os 
insetos e ácaros, em doses apropriadas, 
provocam sua morte. Esses compostos 
químicos são conhecidos como inseticidas, 
produtos fitossanitários, agroquímicos, 
pesticidas, entre outros nomes.

Antes de dar início ao MIP, é preciso 
planejar como fazê-lo e quais ações serão 
desenvolvidas em primeiro plano. Na medida 
em que o manejo for colocado em prática, 
os resultados deverão ser acompanhados 
atentamente pelo produtor, a fim de que se 
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possam fazer avaliações periódicas e verificar 
se estão ocorrendo conforme o esperado. 
Caso os resultados não sejam satisfatórios, é 
preciso fazer correções para potencializá-los. 
No entanto, em nenhum momento o produtor 
rural deve se descuidar da técnica e da 
preservação do meio ambiente, principalmente 
no tocante aos insetos benéficos à lavoura de 
algodão e aos polinizadores. Deve-se observar 
que o objetivo é conter, em níveis aceitáveis, 
as pragas da lavoura e não acabar com toda a 
microfauna existente nela.

riScOS dO MANEJO dE  
PrAgAS iNAdEquAdO
O Manejo Integrado de Pragas (MIP) é uma 
prática comum na cultura do algodão. No 
entanto, quando feito de maneira imprópria 
ou inadequada, pode trazer riscos de ordem 
econômica, para a saúde dos trabalhadores, 
para o meio ambiente e para a própria cultura 
do algodão.

Entre os riscos mais comuns estão:

a) demora na decisão de iniciar o MiP

Como já afirmado, a cultura do algodão 
demanda uma observância atenta por parte 
do produtor rural. Uma vez detectados os 
primeiros sinais de infestação, o produtor 
rural deve buscar identificar quais são 
as pragas que estão atuando em sua 
propriedade e se elas vêm crescendo 
excessivamente a ponto de necessitar de 
um controle mais amplo, com uso de 
defensivos agrícolas.

A demora em começar o Manejo Integrado 
de Pragas pode prejudicar economicamente 

o produtor, visto que infestações muito 
acentuadas necessitam de técnicas mais 
invasivas (como o uso de defensivos 
agrícolas). Isso acaba aumentando os 
custos da produção e traz consigo outros 
efeitos. Ademais, a demora em iniciar o MIP 
pode provocar uma perda de qualidade do 
algodão, com consequências diretas em 
sua classificação, o que, por consequência, 
também altera seu valor de comercialização. 

b) contaminação

O uso de defensivos agrícolas, quando feito 
em excesso ou de forma inadequada, pode 
possibilitar a contaminação do solo, dos 
mananciais de água e dos trabalhadores que 
atuam na aplicação.

c) Eliminação da microfauna benéfica à 
cultura do algodão

Além de exterminar as pragas, os defensivos 
agrícolas também eliminam da propriedade os 
insetos predadores e polinizadores. A curto e 
médio prazo, isso pode trazer desequilíbrios 
ecológicos, propiciando um efeito inverso 
daquele que se esperava, ou seja, em vez 
de acabar com as pragas, acaba-se com os 
polinizadores e com os inimigos naturais das 
pragas. Isso faz com que o produtor tenha que 
usar uma quantidade maior de defensivos, 
encarecendo o preço do seu produto e 
comprometendo a competitividade.

d) Adaptação das pragas ao uso excessivo 
de defensivos

O uso de defensivos agrícolas em excesso 
pode levar a uma maior resistência dos insetos 
aos agrotóxicos utilizados. Esse efeito é muito 
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ruim, pois em longo prazo fará com que seja 
necessário aumentar o grau de toxicidade dos 
defensivos, tornando-os ainda mais letais, 
tanto para as pragas como para as pessoas 
que os manipulam.

MONitOrAMENtO dE PrAgAS
Para conter o avanço das pragas, é preciso 
conhecer primeiro o nível de infestação, 
bem como os tipos de praga que atacam o 
algodoeiro. O trabalho de monitoramento 
deve levar em consideração não apenas as 
pragas, mas também os insetos benéficos e 
os polinizadores, que são responsáveis pelo 
controle natural das pragas e também pela 
disseminação de esporos e sementes por toda 
a propriedade, garantindo a manutenção da 
biodiversidade da flora.

É fundamental salientar a importância de 
manter monitores capacitados na lavoura 
para realizar o levantamento das pragas 
regularmente. Sejam funcionários diretos ou 
profissionais de apoio, eles são decisivos 
para que o MIP seja executado com maior 
grau de segurança, evitando-se o uso de 
defensivos agrícolas fora de época ou 
desnecessariamente. A observação atenta dos 
monitores irá apontar ao produtor os níveis de 
infestação e, com base nos dados colhidos na 
plantação, será possível tomar as medidas de 
controle da população de pragas. 

O uso indiscriminado de agrotóxicos para 
controlar determinadas pragas pode levar 
à perda da microfauna benéfica à cultura 
do algodão. Isso aumentaria o consumo de 
defensivos, pois, com o aniquilamento dos 

predadores naturais, haveria um crescimento 
da população de insetos que atacam a lavoura.

Quanto maior o uso de defensivos agrícolas, 
maiores serão os riscos para o meio ambiente, 
para os trabalhadores da lavoura e para as 
comunidades no entorno das propriedades. 
Além disso, o uso indiscriminado pode 
desenvolver uma maior adaptação das pragas 
aos agentes químicos, dificultando ainda mais 
seu extermínio, já que elas acabariam criando 
resistência aos defensivos agrícolas utilizados. 

O monitoramento das pragas demanda o 
conhecimento das espécies, bem como da 
sua dinâmica de reprodução e de ação. O 
algodoeiro é uma planta muito resistente 
a diversos tipos de praga e a microfauna 
benéfica que ele hospeda tem um grande 
potencial para controle natural das principais 
infestações. Assim, é muito importante avaliar 
o melhor momento e a técnica ideal para 
fazer o Manejo Integrado de Pragas, pois não 
basta apenas controlar as infestações com o 
uso de defensivos, é preciso que tais agentes 
químicos não atuem negativamente sobre os 
insetos benéficos à cultura de algodão.

O monitoramento é uma técnica que consiste 
em uma verificação por amostragem realizada 
na área que receberá a semeadura. A 
observação da área deve ser feita em zigue-
zague (W ou M), visando obter uma maior 
representatividade. A amostragem varia 
de acordo com o tamanho da propriedade, 
mas usualmente se adota uma observação 
mínima de 50 plantas a fim de verificar a 
ocorrência de pragas ou inimigos naturais. 
Os dados coletados nessa verificação devem 
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ser anotados numa caderneta de controle, 
para avaliação posterior. A cada nova 
amostragem (média de 5 dias de intervalo 
de uma para outra), os dados deverão ser 
comparados com os do monitoramento 
anterior, a fim de se observar a evolução das 
pragas na lavoura. 

O monitoramento deve ser feito de 
forma constante na lavoura de algodão, 
e, para alguns tipos de praga mais 
prevalentes, como a infestação por Bicudo 
Anthonomus grandis Boheman (Coleoptera 
curculionidae), as ações precisam ser 
integradas com outros produtores rurais, 
visando a uniformização de procedimentos. 

Algumas medidas simples podem auxiliar no 
controle desse e de outros tipos de praga 
que atacam o algodão, como a semeadura 
concentrada por região, que deve ser feita 
em prazos que variam entre 30 e 40 dias, 
aplicando-se inseticidas nas bordaduras 
(30 metros) a contar da 2ª folha expandida 
até a base da primeira maçã firme, em 
intervalos que variam de 5 a 7 dias. De uma 
a três aplicações do defensivo deverão ser 
feitas a partir do surgimento dos primeiros e 
pequenos botões florais, em intervalo igual 
aos anteriores (5 a 7 dias). O monitoramento 
da lavoura precisa ser constante. A vistoria 
deve ocorrer a cada 250 botões florais/
talhão (1 botão/planta) e a tolerância do 
nível de controle variará de acordo com o 
tipo de praga detectada. Para o bicudo, 
é de 5%. 

Além disso, deverá ser feita a destruição das 
soqueiras logo após a colheita, conforme 

determinado pela legislação. Na captura de 
espécies, deverão ser usados feromônios  
nas armadilhas, permitindo quantificar  
a população. 

As armadilhas deverão ser instaladas em 
todo o perímetro dos talhões, numa distância 
aproximada de 200 metros, por, no mínimo, 
50 dias antes da semeadura, permanecendo 
por nove semanas para determinar o índice 
de infestação. Com base na amostragem, é 
feito o planejamento de quantas aplicações 
serão utilizadas na lavoura. No entanto, todo 
esse processo deverá ser acompanhado por 
um profissional de agronomia, que ajudará o 
produtor rural a escolher o melhor momento 
para iniciar a aplicação do defensivo. 

PriNciPAiS PrAgAS
O algodoeiro atrai e hospeda um complexo 
significativo de pragas, as quais podem atacar 
raízes, caule, folhas, botões florais, flores, 
maçãs, sementes e fibras. As pragas que 
atacam o algodoeiro causam danos diretos 
nas estruturas das plantas e/ou atuam como 
vetores de doenças. Entre as principais pragas 
que atingem a cultura do algodão estão:

a) Pulgão – Aphis gossypii glover, 1877 
(Hemiptera: Aphididae)

descrição:
São insetos pequenos, que vivem sob a região 
inferior das folhas, brotos ou outros tecidos 
novos. Possuem grande capacidade de 
reprodução, passando pelos estágios de ovo, 
ninfa e adulto. Podem ser alados ou ápteros e 
apresentar coloração variável entre o amarelo-
claro e o verde-escuro.
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Prejuízos:
Podem ocorrer no algodoeiro desde a 
emergência até o final do ciclo das plantas. 
Os prejuízos são causados tanto pelas ninfas 
como pelos adultos, alados ou ápteros. Como 
pragas, sugam a seiva, encarquilhando as 
folhas, deformam os brotos e expelem líquido 
açucarado sobre a planta, favorecendo o 
desenvolvimento da fumagina, um fungo 
(Capnodium spp.) capaz de escurecer a 
superfície do vegetal, o que diminui a taxa 
de fotossíntese e consequentemente debilita 
as plantas ou afeta a qualidade das fibras. 
Além disso, o A. gossypii pode transmitir às 
plantas os vírus das doenças “vermelhão do 
algodoeiro”, “doença-azul” e “doença-azul 
atípica”, viroses que afetam drasticamente  
a produtividade.

Medidas de controle:
Variedades resistentes; tratamento de 
sementes; manutenção da lavoura livre de 
plantas daninhas hospedeiras da praga; 
eliminação de plantas viróticas; destruição da 
soqueira após a colheita, com controle das 
rebrotas e tigueras; pulverização segura com 
inseticidas seletivos e com rotação de modos 
de ação; conservação e uso de predadores  
e parasitoides.

b) Broca-da-raiz - Eutinobothrus 
brasiliensis (Hambleton, 1937)  
(coleoptera: curculionidae)

descrição:
Os adultos são besouros de coloração 
escura, medindo aproximadamente 5 mm de 
comprimento. Os ovos são de coloração creme-
clara, inseridos isoladamente em um orifício 

feito pela fêmea no coleto da planta. As larvas 
são ápodas amareladas e a pupa é branca.

Prejuízos:
Os adultos infestam a cultura através da 
bordadura e ocasionam sutis perfurações nos 
caules e folhas. As larvas são extremamente 
prejudiciais, pois constroem galerias entre a 
raiz e o caule e ao redor dele, impedindo o 
bom transporte de seiva, levando as plantas 
a murcharem ou morrerem. O ataque tardio 
prejudica a qualidade da fibra.

Medidas de controle:
Destruição da soqueira após a colheita, com 
controle das rebrotas; preparo antecipado do 
solo; eliminação de áreas de abrigo alternativo 
da praga durante a entressafra; plantas 
ou cultura isca; tratamento de sementes; 
pulverização segura com inseticidas, com 
atenção redobrada nas bordaduras.

c) trips – Frankliniella schultzei trybom, 
1920 (thysanoptera: thripidae)

descrição:
Os adultos apresentam coloração escura, 
medem de 1 a 3 mm e possuem asas 
franjadas. As ninfas são amareladas e ápteras. 
Os ovos, inicialmente esbranquiçados, são 
colocados sob as folhas e vão se tornando 
escuros ao longo do desenvolvimento. Os 
adultos e ninfas são vistos na área inferior 
das folhas de plantas jovens e nas flores de 
plantas mais desenvolvidas.

Prejuízos:
Raspam e sugam a seiva vegetal, causando 
deformações de folhas e plantas novas. O 
ataque tardio pode provocar queda de folhas.
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Medidas de controle:
Alocação da fase inicial da cultura na 
época chuvosa; tratamento de sementes; 
pulverização segura com inseticidas seletivos 
no início das deformidades foliares.

d) Percevejo-castanho – Scaptocoris 
castanea Perty, 1830 e Atarsocoris 
brachiariae Becker, 1996  
(Hemiptera: cydnidae)

descrição:
Os adultos têm coloração castanha e pernas 
anteriores escavatórias. As ninfas são de 
coloração branca. O S. castanea é maior, 
com cerca de 8 mm de comprimento e tarsos 
presentes. O A. brachiariae apresenta até 6 mm 
e tarsos ausentes. Exalam odor característico 
de percevejo quando perturbados.

Prejuízos:
As ninfas e os adultos sugam seiva nas raízes, 
o que impede o crescimento normal das 
plantas. Consequentemente, elas amarelecem, 
definham e podem morrer. Tipicamente, são 
mais críticos nos períodos chuvosos. As 
reboleiras decorrentes do ataque são facilmente 
notadas. Eventualmente, os sintomas podem 
aparecer após o florescimento.

Medidas de controle:
Mapeamento da infestação; solo em pousio 
na entressafra e sem alternativas alimentares 
para os insetos; aração e gradagem 
antecipadas; melhoria do enraizamento 
das plantas; tratamento de sementes e 
pulverização segura do sulco de semeadura 
com inseticidas; aplicação de sulfato de 
amônio nas reboleiras de infestação.

e) Lagarta-rosca – Agrotis ipsilon 
(Hufnagel, 1767) e Spodoptera frugiperda 
(Smith, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae)

descrição:
Os adultos de A. ipisilon são mariposas com 
cerca 35 mm de envergadura. Apresentam asas 
anteriores marrons com manchas escuras e 
asas posteriores semitransparentes. Os ovos, de 
coloração branca, são colocados nas folhas. As 
lagartas têm uma coloração que varia do cinza 
até o marrom e apresentam o hábito de enrolar 
o corpo quando manipuladas. Transformam-
se em pupa no solo, onde permanecem até 
a emergência do adulto. A descrição de S. 
frugiperda encontra-se mais adiante.

Prejuízos:
As lagartas cortam plantas novas, logo  
acima do nível do solo, promovendo falhas  
no estande.

Medidas de controle:
Gradagem antecipada; tratamento de 
sementes; pulverização segura com 
inseticidas, dirigida ao coleto das plantas e 
preferencialmente noturna.

f) Lagarta-elasmo – Elasmopalpus 
lignoselllus (Zeller 1848)  
(Lepidoptera: Pyralidae)

descrição:
As lagartas são de coloração verde-azulada 
com cabeça marrom-escura e pupam próximo 
à base das plantas no solo. As micromariposas 
possuem asas de coloração cinza e medem 
entre 15 e 25 mm.

Prejuízos:
Penetram nas plantas novas à altura do coleto, 
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alimentam-se no interior do caule, formando 
uma galeria e casulo de misto de solo e teia, 
abrigando-se no interior deste. Inicialmente, as 
plantas atacadas murcham. Depois morrem, 
levando a falhas de estande.

Medidas de controle:
Vistoria da área e da palhada antes da 
semeadura, pois muitas vezes o inseto já 
está presente antes da instalação da cultura; 
tratamento de sementes; pulverização segura 
com inseticidas.

g) Ácaro-rajado – Tetranychus urticae 
(Koch, 1836) (Acari: tetranychidae)

descrição:
Ácaros de coloração esverdeada, com quatro 
pares de patas, formam colônias com teias 
de fios sedosos na face inferior das folhas. 
As fêmeas são maiores e medem 0,45 mm, 
apresentando duas manchas mais escuras 
no dorso. Os ovos são de coloração amarelo-
esverdeada, ovipositados entre os fios da teia. 
As ninfas têm a mesma tonalidade. Essa praga 
é favorecida por tempo seco e quente.

Prejuízos:
Infestação inicial em reboleiras ou plantas 
isoladas. As ninfas e adultos raspam o tecido 
vegetal e sugam o líquido extravasado. Em 
decorrência da alimentação, inicialmente, 
surgem manchas vermelhas no limbo foliar, 
que podem tomar toda a folha (vermelhão 
de ácaro), levando à redução da taxa 
fotossintética e, consequentemente, à necrose 
do tecido foliar e queda prematura das folhas.

Medidas de controle:
Minimização do risco de plantas hospedeiras 
(amendoim, feijão, soja, etc.) próximo à 

lavoura ou em rotação imediata; rotação de 
culturas com cultivos não hospedeiros ou 
adoção de intervalos mínimos de 30 dias entre 
cultivos que hospedam a praga, no limpo; 
pulverizações seguras com acaricidas nas 
reboleiras, direcionadas para a face inferior 
das folhas, onde estão as colônias.

h) Ácaro-branco – Polyphagotarsonemus 
latus (Banks, 1904) (Acari: tarsonemidae)

descrição:
Os adultos são muito pequenos, medindo 
de 0,16 a 0,2 mm, e apresentam coloração 
branca hialina brilhante. Os ovos são 
perolados com manchas brancas. As larvas 
são esbranquiçadas e apresentam um 
último estágio larval imóvel, que repousa a 
emergência do adulto. Essa praga é favorecida 
por tempo úmido e quente.

Prejuízos:
Infestação inicial em reboleira. As ninfas e 
os adultos infestam os ponteiros das plantas, 
principalmente as folhas novas, que se tornam 
brilhantes, onduladas e, posteriormente, 
partem-se nas áreas entre as nervuras,  
ficando rasgadas. Consequentemente,  
ocorre redução da produtividade e da 
qualidade das fibras.

Medidas de controle:
Pulverizações seguras com acaricidas 
específicos.

i) Broca-da-haste – Conotrachelus denieri 
Hustache, 1939 (coleoptera: curculionidae)

descrição:
Besouro medindo cerca 5 mm, de coloração 
marrom com quatro manchas claras nos 
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élitros e cabeça com rostro curto. A fêmea 
realiza postura endofítica, principalmente nos 
ponteiros das plantas. Os ovos são elípticos, 
lisos e esbranquiçados. As larvas, de cor 
branco-amarelada, são ápodas e móveis. As 
pupas também são claras, porém imóveis, 
vivendo enterradas no solo.

Prejuízos:
Atacam caulículos, caule, ramos e maçãs. 
Provocam a morte de plantas muito jovens. 
As plantas sintomáticas, entre 15 e 40 dias, 
têm o crescimento interrompido, os internódios 
enxertados e apresentam superbrotamento. 
Em maçãs, surgem galerias internas a partir 
do pedúnculo, que enfraquecem a adesão 
da maçã à planta e também promovem a 
formação de “carimã”.

Medidas de controle:
Destruição da soqueira após a colheita com 
controle das rebrotas; preparo antecipado do 
solo; eliminação de áreas de abrigo alternativo 
da praga durante a entressafra; plantas 
ou culturas isca; tratamento de sementes; 
pulverização segura com inseticidas, com 
atenção redobrada nas bordaduras; proteção 
de maçãs com inseticidas.

j) Lagarta-rosada – Pectinophora 
gossypiella (Saunders, 1844) (Lepidoptera: 
gelechiidae)

descrição:
O adulto é uma micromariposa com asas 
anteriores de coloração marrom-acinzentada, 
com manchas escuras e asas posteriores 
franjadas. Os ovos são de coloração branca 
e podem ser colocados isoladamente 
ou em grupos. As larvas, no início do 

desenvolvimento, têm coloração branca e 
cabeça escura e, após a última ecdise, passam 
a ter coloração rósea. A pupa é marrom.

Prejuízos:
As lagartas alimentam-se de maçãs e suas 
sementes, mas podem atacar botões florais 
e flores. O ataque em botões florais impede 
a abertura das pétalas e, consequentemente, 
a formação das maçãs. Em maçãs, ocorre 
a destruição das fibras e sementes, com 
formação de “carimã”.

Medidas de controle:
Destruição da soqueira após a colheita com 
controle das rebrotas; não exposição da fase de 
formação de maçãs em períodos muito tardios; 
pulverização segura com inseticidas, com 
atenção maior nas bordaduras; algodão Bt.

k) Lagarta-da-maçã – Heliothis virescens 
(Fabricius, 1781) e Helicoverpa zea (Boddie 
1850) (Lepidoptera: Noctuidae)

descrição:
O adulto de H. virescens é uma mariposa 
com asas anteriores verde-oliva com três 
listras avermelhadas, enquanto o adulto de H. 
zea é de coloração creme-escura com uma 
mancha marrom no centro da asa. Os ovos 
de ambas são de coloração amarelo-clara, 
formato cilíndrico, colocados pelas fêmeas 
em ponteiros, folhas novas, botões florais 
e flores. As lagartas no primeiro ínstar não 
apresentam estrias nem manchas. No máximo 
desenvolvimento, possuem de 20 a 25 mm, 
coloração verde, rósea, cinza ou marrom, 
com pintas salientes sobre o corpo. Essas 
pintas sobre o corpo das lagartas maiores 
servem para distinguir as duas espécies, 
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especialmente as pintas do oitavo segmento 
abdominal: H. virescens tem pintas com 
microespinhos, enquanto as pintas de H. zea 
não os têm. A pupa tem coloração marrom e se 
desenvolve no solo.

Prejuízos:

Inicialmente, as lagartas raspam as folhas, 
perfuram botões florais, flores e maçãs, 
favorecendo a penetração de micro-
organismos nessas estruturas reprodutivas.

Medidas de controle:

Algodão Bt; destruição de câmaras pupais 
no solo; monitoramento de mariposas, ovos 
e lagartas; controle químico das lagartas 
pequenas, com produtos seletivos aos 
inimigos naturais; controle biológico com 
Trichogramma e Bacillus thuringiensis; controle 
do crescimento exagerado das plantas, o que 
dificulta as pulverizações.

l) Lagartas Spodoptera sp. – Spodoptera 
frugiperda (Smith, 1797) e Spodoptera 
eridania (cramer, 1782)  
(Lepidoptera: Noctuidae)

descrição:

S. frugiperda - os adultos são mariposas com 
aproximadamente 35 mm de envergadura, 
asas anteriores pardo-escuras e posteriores 
brancas. As fêmeas ovipositam, nas folhas, 
massas com cerca de 50 ovos cada. As 
lagartas apresentam coloração variável de 
pardo-escura, verde até quase preta com  
faixa longitudinal.

S. eridania - mariposa cinza-clara com 
uma faixa curta e preta no centro das 
asas anteriores. Lagartas de coloração 

esverdeada, cinza-escura ou castanha, 
com linha escura no começo do abdômen, 
assemelhando-se a um colar, e triângulos 
pretos no dorso.

Prejuízos:
A espécie S. frugiperda ataca botões, flores e 
maçãs. Também pode destruir folhas e perfurar 
hastes e, quando assume o hábito de lagarta-
rosca, corta plantas novas. A S. eridania tem o 
hábito de desfolhador.

Medidas de controle:
Controle químico com produtos seletivos 
a inimigos naturais e de baixa toxicidade; 
controle biológico com parasitoides, 
predadores e entomopatógenos; algodão Bt.

m) curuquerê - Alabama argillacea (Hueb., 
1818) (Lepidoptera: Noctuidae)

descrição:
O adulto é uma mariposa marrom de 
tonalidade avermelhada, com duas manchas 
circulares escuras na parte central. Os ovos 
são azul-esverdeados e eclodem com três 
a cinco dias após a oviposição. As lagartas 
apresentam coloração verde em baixa 
infestação e escuras quando a população é 
elevada, têm listras longitudinais brancas pelo 
corpo e pontuações dorsais. Tipicamente, 
a cabeça da lagarta é cheia de pontuações 
semelhantes a pintas. As pupas são castanho- 
escuras, de formato cilíndrico, e se alojam nas 
folhas dobradas pela lagarta antes de pupar.

Prejuízos:
As lagartas pequenas raspam a folha e,  
em estágios mais avançados, a devoram quase 
totalmente, inclusive as nervuras e pecíolos.
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Medidas de controle:
Controle químico com produtos seletivos 
a inimigos naturais e de baixa toxicidade; 
controle biológico com parasitoides, 
predadores e entomopatógenos; algodão Bt.

n) Bicudo – Anthonomus grandis Boheman, 
1843 (coleoptera: curculionidae)

descrição:
O adulto é um besouro de 7 mm, de coloração 
cinza ou castanha, com rostro alongado e dois 
espinhos no fêmur do primeiro par de pernas. 
Os ovos, de coloração branco-perolada e 
brilhante, são colocados no interior de botões 
florais, flores e maçãs. As larvas são ápodas, 
brancas e medem cerca de 5 mm. As pupas 
são brancas e se alojam no interior das 
estruturas reprodutivas do algodoeiro.

Prejuízos:
São resultantes de orifícios promovidos nas 
estruturas reprodutivas da planta (botões 
florais, flores e maçãs) durante a alimentação 
e oviposição dos adultos e da alimentação das 
larvas. Os botões florais atacados apresentam 
orifícios e brácteas abertas e caem sobre o 
solo. As flores atacadas ficam com o aspecto de 
balão, devido à abertura anormal das pétalas. 
Por sua vez, as maçãs apresentam perfurações 
externas e, internamente, as fibras e sementes 
são destruídas pelas larvas, que impedem sua 
abertura normal (“carimã”).  
A lavoura, sob ataque intenso, fica bem 
vegetada, mas com produção reduzida.

Medidas de controle:
Destruição de soqueiras e restos culturais 
logo após a colheita; preparo antecipado do 
solo; uso de soqueira e planta iscas; uso de 
feromônio para monitoramento ou na tecnologia 

atrai-e-mata; variedades de ciclos curtos e 
precoces; semeadura na época recomendada 
para a região; controle nas bordaduras e na 
emissão do primeiro botão floral; catação 
manual e destruição de botões florais caídos 
sobre o solo; inseticidas efetivos e seguros.

o) Percevejo-rajado – Horcias nobilellus 
(Berg., 1883) (Hemiptera: Miridae)

descrição:
O adulto apresenta coloração brilhante com 
listras vermelhas, amarelas e brancas e é muito 
ágil. Os ovos têm forma alongada e as fêmeas 
realizam a postura nos ramos mais tenros. 
As ninfas apresentam coloração vermelha 
com manchas pretas e amarelas no corpo e 
possuem um “y” invertido no abdômen.

Prejuízos:
Sugam a seiva de ramos e inoculam toxinas, 
ocasionando queda de botões florais, flores 
e maçãs novas. Ao sugar a maçã, causam 
deformação e podridão interna.

Medidas de controle:
Controle químico quando atingido o nível  
de controle.

p) Percevejo-manchador – Dysdercus sp 
(Hemiptera: Pyrrhocoridae) 

descrição:

Os adultos possuem cerca de 15 mm, cabeça 

e apêndices de coloração marrom-escura 

e tórax com três listras brancas. As fêmeas 

realizam no solo a postura de ovos, a princípio 

esbranquiçados e, posteriormente, amarelados. 

As ninfas apresentam coloração rosada e 

medem cerca de 8 mm.
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Prejuízos:
Queda de maçãs novas, mau desenvolvimento 
das maçãs e abertura defeituosa dos capulhos, 
além de manchas nas fibras.

Medidas de controle:
Colheita no momento certo, rápida e bem feita; 
controle químico quando se faz controle de 
outras pragas.

q) Vaquinha – Costalimaita ferruginea 
(Fabr., 1801) (coleoptera: chrysomelidae)

descrição:
O adulto é um besouro de 5 mm de 
comprimento, ovalado e de coloração pardo- 
amarela e brilhante. Os ovos, larvas e pupas 
se desenvolvem no solo.

Prejuízos:
Alimentam-se das folhas, deixando-as 
perfuradas ou rendilhadas, prejudicando o 
desenvolvimento das plantas.

Medidas de controle:
Tratamento de reboleira quando atingido o 
nível de controle de desfolha.

r) Lagarta-falsa-medideira – Pseudoplusia 
includens Walker, 1857  
(Lepidoptera: Noctuidae)

descrição:
O adulto é uma mariposa com as asas 
anteriores de coloração marrom cobertas 
de manchas e pintas de desenho prateado 
semelhante a “u” no centro das asas, seguido 
de uma mancha opaca mais clara. As fêmeas 
colocam os ovos, verdes e arredondados, nas 
folhas, normalmente no interior das plantas. As 
lagartas possuem três pares de falsas pernas, 

são mede-palmos ao caminhar e apresentam 
coloração verde-clara com linhas brancas 
longitudinais. Já a pupa é verde-clara com 
manchas marrons, fixada nas folhas.

Prejuízos:

As lagartas alimentam-se de folhas sem 
consumir as nervuras principais, causando  
a desfolha.

Medidas de controle:

Controle químico com inseticidas seletivos, 
quando atingido o nível de controle; algodão 
Bt; inseticidas biológicos.

s) cigarrinha-cinza – Agallia sp. 
(Hemiptera: cicadellidae)

descrição:

Os adultos apresentam coloração cinza 
com manchas escuras nas asas. As fêmeas 
colocam os ovos endofiticamente. As ninfas 
são pequenas e mais claras que os adultos.

Prejuízos:

Sugam a seiva das folhas novas e dos brotos, 
causando deformações.

Medidas de controle:

Controle químico via tratamento de sementes 
ou pulverizações; normalmente, o controle 
localizado em bordaduras é suficiente.

t) Mosca-branca – Bemisia tabaci (genn., 
1889) (Hemiptera: Aleyrodidae)

descrição:

Os adultos têm cerca de 1 a 2 mm, coloração 
amarela e asas brancas. Os ovos possuem 
pedúnculo curto, que é fixado na folha. As 
ninfas são transparentes e ovais.
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Prejuízos:
As ninfas e adultos ficam na face inferior 
das folhas, onde sugam a seiva. Suas 
dejeções, chamadas “melado”, favorecem 
o desenvolvimento da fumagina (fungo 
Capnodium spp.), capaz de escurecer a 
superfície do vegetal, o que diminui a taxa de 
fotossíntese e, consequentemente, debilita 
as plantas. O “melado” afeta a qualidade das 
fibras (caramelização). Transmitem o vírus do 
mosaico comum do algodoeiro, que provoca 
redução drástica da produção.

Medidas de controle:
Variedades resistentes a viroses; controle 
de plantas daninhas hospedeiras; cultivo do 
algodoeiro não próximo de soja, feijões e 
hortaliças infestadas, que são hospedeiras 
da praga; pulverização com inseticidas, 
recomendada apenas quando a praga tem 
alta população; priorização do controle de 
reboleiras iniciais de ninfas.

u) Percevejos-invasores-da-soja - Nezara 
viridula (L., 1758), Piezodorus guildinii 
(Westwood, 1837) e Euschistus heros (Fabr., 
1794) (Hemiptera: Pentatomidae)

descrição:
Este grupo é representado pelos percevejos 
fitófagos da família Pentatomidae, que, após 
a colheita da soja, migram para os campos 
de algodão em busca de abrigo e alimento. 
Entre estes, citam-se como importantes 

na cultura do algodão as espécies Nezara 
viridula  (percevejo-verde), Piezodorus guildinii 
(percevejo-verde-pequeno) e Euschistus heros 
(percevejo-marrom). Esses pentatomídeos 
passam pela fase ovo, ninfa (em geral com 
cinco ínstares) e adulto. O N. viridula mede 
entre 13 e 17 mm, apresenta coloração 
verde, às vezes escura, porém com a face 
ventral verde-clara e antenas vermelhas. O 
P. guildini também é verde-claro, porém é 
menor que o N. viridula e possui na metade 
superior do pronoto uma mancha escura que 
pode apresentar um fundo avermelhado. O E. 
heros caracteriza-se por apresentar coloração 
marrom, com uma meia-lua branca no final do 
escutelo e dois espinhos laterais no protórax.

Prejuízos:
As ninfas e os adultos, ao sugarem botões 
florais, flores e maçãs novas, provocam 
a queda dessas estruturas reprodutivas e 
também pontuações internas e deformações 
nas maçãs e carimãs (maçãs que não 
se abrem normalmente). Além disso, 
esses insetos podem atuar também como 
transmissores de patógenos, ocasionando o 
manchamento das fibras.

Medidas de controle:
Cultivo do algodoeiro não próximo de soja 
infestada, pois esta é uma hospedeira da 
praga; controle biológico com parasitoides 
de ovos e adultos; controle químico com 
inseticidas seletivos.
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NÍVEiS dE cONtrOLE dAS PriNciPAiS PrAgAS
tabela 1. Nível de controle para as principais pragas do algodoeiro 

Pulgão

- Até 30 dias após a emergência (DAE): 3% ou 4% de plantas 
infestadas, respectivamente para variedades suscetíveis ou 
tolerantes às viroses.

- Entre 30 e 60 DAE: até 2% de virose na área, nível de 10% 
das plantas infestadas. Com 2% a 6% de virose na área, nível 
de 3% a 5% das plantas infestadas.

- A partir de 60 DAE: até 2% de virose na área, nível de 15% a 
20% de plantas infestadas.

- Após 120 DAE: 20% das plantas infestadas e atenção à 
caramelização.

Brocas Controle preventivo.

Percevejo-rajado,  
percevejo-manchador e 
percevejos invasores  
da soja

0,1 a 0,3 percevejo por planta.

Tripes 20% das plantas infestadas.

Curuquerê,  
lagarta-falsa-medideira,  
e demais desfolhadores

- Até 30 DAE: uma a duas lagartas por metro linear e até 
10% de desfolha.

- Após 30 DAE: duas lagartas por planta ou 25% de desfolha 
no topo da planta e 10% de desfolha em toda a planta.

Bicudo
Até 5% dos botões florais atacados (presença do inseto e/ou 
danos de oviposição/oviposição).

Lagarta-das-maçãs e 
Spodoptera sp.

6% a 8% das plantas infestadas.

Ácaro-branco 40% de plantas infestadas.

Ácaro-rajado 10% de plantas infestadas.

Lagarta-rosada

Colocar duas armadilhas a cada talhão de 100ha. Controlar 
quando encontrar dez mariposas ou mais em duas noites (por 
armadilha). Para reaplicação, o nível é de 3% a 5% de maçãs 
atacadas.

Cigarrinha
Controle em reboleiras, bordadura ou 20% das plantas 
infestadas.

Mosca-branca 20% das plantas infestadas com ninfas e adultos.
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MONitOrAMENtO dE iNSEtOS 
BENéFicOS
Além das pragas que atacam a lavoura de 
algodão, o produtor rural deve estar atento 
aos insetos benéficos que vivem no substrato 
vegetal do algodoeiro e em suas adjacências. 
Entre as espécies que habitam o algodoeiro 
estão diversos inimigos naturais (predadores e 
parasitoides) de pragas e os polinizadores. 

Os predadores e parasitoides são insetívoros, 
ou seja, alimentam-se de outros insetos 
que atacam a cultura, ajudando a manter 
o equilíbrio populacional do ecossistema 
agrícola.

Entre os predadores encontrados na cultura do 
algodoeiro, estão o bicho-lixeiro Chrysoperla 
spp., as tesourinhas Doru luteipes, os 
percevejos Orius spp., Podisus spp. e as 
joaninhas Cycloneda sanguinea, Scymnus spp.

Já entre os parasitoides, são citadas várias 
espécies de microvespas e dípteros como 
Campoletis sonorensis, Ceratosmicra 
immaculata, Trichogramma ssp. e taquinídeos.

PriNciPAiS PrEdAdOrES

a) Bicho-lixeiro - Chrysoperla spp. 
(Neuroptera, chrysopidae)

São predadores com grande potencial de uso 
em programas de controle biológico. As larvas 
desses insetos são predadoras de ovos e 
das fases larvais de insetos, pragas de corpo 
mole como cochonilhas, pulgões e outros. A 
espécie Chrysoperla externa, por exemplo, 
pode consumir, em média, 846,85 pulgões 
A. gossypii e 253,20 ninfas de mosca-branca 
durante seu ciclo de vida. Possuem quatro 

asas membranosas (transparentes), que, 
em repouso, ficam dispostas em formato de 
telhado sobre o corpo. As antenas são longas 
e filiformes, os olhos compostos são de cor 
dourada ou verde-metálico e o corpo amarelo 
ou esverdeado.

b) tesourinhas - Doru luteipes (Scudder, 
1876) (dermaptera: Forficulidae)

As ninfas e adultos são predadores de ovos e 
lagartas pequenas de S. frugiperda e H. zea e 
também de pulgões. Possuem aparelho bucal 
mastigador, antenas filiformes, élitros curtos, 
não recobrindo todo o abdômen, e dois cercos 
em forma de pinça no final do abdômen. São 
insetos de metamorfose incompleta, ou seja, 
passam pelos estágios de ovo, de ninfa e de 
adulto. Têm ciclo de vida longo, com o adulto 
apresentando longevidade próxima de um ano. 

c) Percevejos Orius spp. (Hemiptera: 
Anthocoridae)

São percevejos predadores generalistas, 
conhecidos como “percevejos-da-flor”. Suas 
ninfas e adultos alimentam-se de ovos e 
larvas de lagarta-das-maçãs, lagarta-verde 
e de ninfas de pulgões e ácaros. Devido ao 
pequeno tamanho e agilidade, a presença 
desses predadores quase não é percebida  
nas lavouras. No entanto, são ativos 
predadores. Possuem o primeiro segmento 
do aparelho bucal curto e solto e a maioria 
das espécies apresenta coloração negra com 
manchas brancas.

d) Percevejos Podisus spp. (Hemiptera: 
Pentatomidae)

Os adultos e as ninfas a partir do terceiro 
ínstar alimentam-se de larvas e crisálidas 
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da lagarta verde, curuquerê e lagarta-das-
maçãs, além de atacar percevejos e ácaros. 
Ao se alimentarem, perfuram o corpo da presa 
e injetam saliva, o que provoca a digestão 
extraoral. Posteriormente, realizam a sucção 
dos tecidos liquefeitos. Esses percevejos 
passam pelo estágio de ovo, ninfa e adulto e 
são facilmente reconhecidos por terem corpo 
hexagonal em forma de escudo, escutelo 
grande, não cobrindo totalmente o abdômen, 
e antenas com cinco segmentos. Diferenciam-
se dos percevejos fitófagos por apresentarem 
rostro grosso e curto, com o primeiro segmento 
não fundido projetando-se totalmente para a 
frente.

e) Joaninhas Scymnus spp. e Cycloneda 
sanguinea (Linnaeus, 1763) e outras 
(coleoptera: coccinellidae)

São os predadores mais eficientes de pulgões. 
Colocam seus ovos geralmente em grupo, 
sobre as folhas e outros órgãos vegetais. As 
larvas e os adultos são predadores e possuem 
fortes mandíbulas, que lhes permitem se 
alimentar de pulgões, da lagarta-das-maçãs e 
da lagarta curuquerê do algodoeiro. Possuem 
formato arredondado e élitros vistosos 
recobrindo totalmente o abdômen. A antena 
é curta e capitada. Têm margem anterior do 
pronoto reta. As joaninhas do gênero Scymnus 
são conhecidas como “predadores de limpeza”, 
pois atacam grandes populações de afídeos 
nas plantas, abandonando-as no momento em 
que estas tendem a diminuir e a desaparecer.  
Já a espécie C. sanguinea  é muito conhecida 
por ser um inseto de coloração vermelha, sem 
manchas nos élitros dos adultos. No entanto, 
apresenta duas manchas negras sobre a área 

clara da cabeça, dando um aspecto de dois 
olhos grandes.

PriNciPAiS PArASitOidES

a) Campoletis sonorensis (cameron) 
(Hymenoptera: ichneumonidae)

Esse inseto é uma microvespa 
endoparasipoide da lagarta-das-maçãs em 
algodoeiro. A fêmea coloca seus ovos no 
interior de lagartas jovens e a larva completa 
todo o seu ciclo alimentando-se do conteúdo 
interno do hospedeiro.

b) Ceratosmicra immaculata (cresson, 
1865) (Hymenoptera: chalcididae)

É uma microvespa parasitoide da curuquerê 
do algodoeiro.

c) Trichogramma ssp. (Hymenoptera: 
trichogrammatidae)

Microvespas que parasitam ovos de 
lepidópteros pragas. A fêmea adulta faz a sua 
oviposição dentro do ovo de seu hospedeiro. 
Dentro de algumas horas, eclode sua larva 
que se alimenta do conteúdo do ovo do 
hospedeiro, matando-o. Todo o ciclo do 
parasitoide se passa no interior do ovo da 
praga. Deste, emerge a vespa adulta, que de 
imediato inicia o processo de busca de uma 
nova postura para continuar a propagação da 
espécie. As espécies de Trichogramma são 
constituídas por insetos muito pequenos, com 
dimensões inferiores a um milímetro. No Brasil, 
a espécie Trichogramma pretiosum Riley é a 
mais utilizada para o controle de lepidópteros 
praga do algodoeiro, podendo ser criada 
massalmente em biofábricas.
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d) Taquinídeos (diptera: tachinidae)

São moscas endoparasitoides de lagartas, 
larvas e adultos de besouros e percevejos. 
A fêmea adulta insere o ovo diretamente no 
corpo do hospedeiro, onde se desenvolverá, 
consumindo os órgãos internos, a hemolinfa e 
as reservas de gordura. Em algumas espécies, 
o ovo, por apresentar maior dimensão, é 
colocado sobre o corpo do hospedeiro, no 
qual a larva originada do ovo pode penetrar, 
desenvolvendo-se à custa dos seus tecidos e 
órgãos. Os adultos em geral se parecem com 
a mosca doméstica, mas apresentam o corpo 
com muitos pelos, coloração negra, negro-
azulada ou cinzento-escuro, por vezes com 
manchas escuras ou bandas azuis, amarelas 
ou esverdeadas. Medem entre 3 e 14 mm e 
possuem asas membranosas, translúcidas, 
com nervuras de linhas salientes.

iNtErAçãO dO MiP cOM AS BOAS 
PrÁticAS AgrONôMicAS: técNicAS, 
MétOdOS, VAriÁVEiS dE cONtrOLE  
E dEFENSiVOS
O Manejo Integrado de Pragas (MIP) é um 
componente da Boa Prática Agrícola para 
Programas de Sustentabilidade, pois dá 
condições de geração de renda, minimiza o 
impacto ambiental da produção, valoriza as 
pessoas e respeita a sociedade como um todo.

A implantação do MIP nas áreas produtoras 
de algodão no Brasil, além de contribuir para 
o desenvolvimento da cadeia produtiva do 
algodão, possibilita o incremento progressivo 
das boas práticas agrícolas. Seguindo um 
plano de manejo integrado bem feito, é 
possível desenvolver a propriedade de modo 

sustentável e lucrativo, atendendo às normas 
relativas à regularização dos trabalhadores, 
à segurança no trabalho e à proteção e 
preservação do meio ambiente.

São várias as boas práticas agronômicas 
de manejo que podem ser implementadas 
paralelamente ao Manejo Integrado de Pragas. 
Entre elas, destacam-se:

a) Manejo do Solo

A manutenção do solo é uma das atividades 
mais importantes na propriedade rural, pois 
é o substrato natural que servirá de meio 
para o desenvolvimento da cultura escolhida. 
Nesse contexto, cabe ao proprietário rural 
implantar ações que promovam uma maior 
permeabilidade da água no solo e um 
desenvolvimento radicular adequado dos 
cultivares, além de práticas que preservem o 
substrato, evitando a sua contaminação e a 
ação de processos  
erosivos, que são extremamente ruins para  
a produtividade.

Em face dessa realidade, o produtor deve 
observar a implementação de algumas ações, 
a saber:

• Conhecer o histórico da área;

• Não realizar queimadas, pois elas destroem 
a matéria orgânica e eliminam os organismos 
benéficos;

• Analisar o tipo de solo e a sua profundidade;

• Consultar um profissional especializado 
para verificar a necessidade de fertilizantes 
químicos e a possibilidade de usar adubos 
orgânicos;
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• Armazenar os fertilizantes e um local 
apropriado, fechado com chave, seguro, 
fresco, ventilado, sinalizado e fora do alcance 
de crianças e animais;

• Separar os fertilizantes das sementes, 
forragens, produtos colhidos e defensivos 
agrícolas;

• Construir uma estrutura de solo saudável, 
de acordo com as exigências do solo e das 
diferentes plantas;

• Adubar na quantidade necessária, seguindo 
criteriosamente a recomendação técnica;

• Manter a nutrição do solo e o pH para 
fornecer a melhor estrutura química, física e 
biológica para as culturas;

• Registrar os dados das adubações que foram 
realizadas (data, número de aplicações, 
produto utilizado e aplicador);

• Manter a cobertura sobre o solo, seja com 
resíduos culturais ou plantas vivas, visando 
protegê-lo da ação dos ventos, do sol e da 
chuva, contribuindo assim para a redução  
da erosão;

• Praticar rotação de culturas, visando 
aumentar a disponibilidade de nitrogênio no 
solo e, assim, melhorar a fertilidade, criando 
condições favoráveis para plantas robustas 
mais tolerantes a pragas e doenças.

b) Manejo da cultura

Outro importante ponto que devemos destacar 
é o manejo da cultura. O uso adequado de 
cultivares adaptadas às condições hídricas, 
climáticas e de solo pode potencializar a 
produtividade e a qualidade da colheita, além 

de diminuir os gastos com fertilizantes e 
corretivos de solos. Plantas mais resistentes 
às pragas e de manejo mais fácil devem 
sempre ser objeto de observância mais atenta 
por parte do produtor rural.

Entre as formas de manejo mais adequadas à 
cultura do algodão, destacamos:

• Selecionar culturas apropriadas para o clima 
e condições de solo da região;

• Escolher variedades resistentes ou tolerantes 
a pragas. Quando os cultivares transgênicos 
estiverem disponíveis ao produtor, a 
possibilidade de uso poderá ser considerada 
como uma opção agregada ao controle de 
pragas. No entanto, isso não é uma regra, 
tendo em vista que os cultivares transgênicos 
ainda enfrentam certa resistência dos 
compradores de alguns países. Nesse 
contexto, antes de adotar essa opção, deve 
ser feita uma avaliação mais aprofundada 
para verificar os impactos que tal tipo de 
plantio pode causar;

• Adquirir sementes de qualidade;

• Realizar o tratamento das sementes, para 
eliminar pragas e melhorar o estabelecimento 
da cultura;

• Plantar na época recomendada para a região;

• Plantar lavoura isca para atração das pragas 
e maximização dos métodos de controle;

• Utilizar técnicas de espaçamento e densidade 
de semeadura adequada;

• Adotar sistemas de refúgio para minimizar a 
evolução da resistência das pragas;

• Usar plantas de cobertura, como adubo 
verde, para reduzir a infestação de pragas;
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• Plantar em consórcio e em integração 
com sistemas agroflorestais, se possível. 
Essas práticas contribuem para o aumento 
da biodiversidade do agroecossistema, 
favorecendo o controle biológico natural.

c) utilização de Produtos Fitossanitários

O uso de defensivos agrícolas é extremamente 
eficiente. No entanto, possui também seus 
efeitos colaterais. Nesse contexto, o produtor 
rural deve sempre levar em consideração a 
possibilidade de usar métodos alternativos 
ao uso de defensivos agrícolas. É fato que 
nem sempre será possível fazê-lo, mas se as 
condições forem favoráveis ao uso de produtos 
fitossanitários, eles deverão ser considerados, 
visto que são menos prejudiciais ao meio 
ambiente e às pessoas que os manipulam. Em 
relação aos produtos fitossanitários, algumas 
questões devem ser levadas em consideração 
quando for possível optar pelo seu uso, tais 
como:

• Analisar sempre a possibilidade de adotar um 
método de controle alternativo ao tratamento 
químico; 

• Consultar um engenheiro agrônomo para 
receitar produtos fitossanitários de acordo 
com a cultura e tipo de praga que demanda 
controle; 

• Treinar as equipes e contratados para 
o cumprimento das normas e regras de 
armazenamento, transporte, preparo de 
calda, aplicação e descarte de embalagens 
de produtos fitossanitários;

• Ter programas de controle de risco e 
emergência para acidentes na propriedade;

• Utilizar apenas produtos químicos permitidos 
e registrados para a cultura; 

• Cumprir as normas de segurança no uso dos 
defensivos agrícolas;

• Não utilizar produtos fitossanitários de amplo 
espectro (prefira os seletivos aos inimigos 
naturais), de larga persistência, de alta 
volatilidade. Porém, em virtude das diferentes 
pragas que atuam simultaneamente na 
cultura do algodão, nem sempre isso é 
possível. Nesse caso, é necessário um 
acompanhamento mais atento de um 
agrônomo e do próprio produtor rural para 
delimitar, de maneira adequada, qual a 
abrangência das pulverizações na plantação;

• Lembrar: um produto fitossanitário indicado 
para o MIP deve ser efetivo, ter a menor 
toxicidade possível, ser rotacional para o 
manejo da resistência, de vida curta no 
ambiente e seletivo;

• Separar os inseticidas das sementes, 
forragens, produtos colhidos e fertilizantes;

• Armazenar produtos químicos em um local 
apropriado, seguro, fresco, ventilado, fechado 
com chave, sinalizado e fora do alcance de 
crianças e animais;

• Antes do uso de qualquer pesticida, ler a bula 
e o rótulo, com atenção à dosagem, momento 
de aplicação e segurança;

• Identificar as áreas sensitivas a produtos 
fitossanitários, minimizando riscos de 
contaminação. Também há que se observar o 
período de reentrada segura no talhão após a 
aplicação do defensivo;

• Atentar para o tipo de formulação e para o 
método de aplicação do produto fitossanitário 
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que permitam melhor eficácia de controle e 
menores riscos à saúde e ao meio ambiente;

• Não utilizar produtos químicos vencidos ou 
em mau estado de conservação (verificar a 
data de validade);

• Utilizar o produto químico na dosagem 
recomendada para o inseto e para a cultura;

• Ter sempre disponível o kit de primeiros 
socorros;

• Utilizar Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs) para preparação e aplicação dos 
defensivos agrícolas;

• Preparar a calda em um ambiente adequado 
e sem riscos de contaminação e intoxicação 
durante o manuseio;

• Antes da aplicação, avaliar os riscos de 
intensificação de pragas secundárias e de 
resistência;

• Atentar para os riscos de contaminação das 
águas. Não realizar aplicações e preparo 
de calda de pesticidas perto das fontes e 
mananciais de água;

• Antes da aplicação, verificar se o 
equipamento está corretamente calibrado;

• Realizar a calibração periódica do 
equipamento de aplicação;

• Realizar as aplicações com temperatura 
inferior a 30ºC, umidade do ar superior a 
55% e vento com velocidade entre 4 e 20 
km/h;

• Minimizar as derivas das aplicações 
de pesticidas;

• Aplicar volume de calda e gotas que 

garantam a boa cobertura do alvo;

• Após a aplicação, tomar banho e lavar  
os EPIs;

• Não entrar na plantação logo após a 
aplicação, respeitando o período  
de reentrada;

• Registrar os dados das aplicações realizadas 
(data, quantidade, produto utilizado, 
aplicador, condições meteorológicas);

• Atentar para o efeito residual dos produtos 
fitossanitários;

• Respeitar o intervalo de segurança para 
cada aplicação;

• Avaliar a eficiência do controle;

• Fazer a tríplice lavagem das embalagens 
vazias dos defensivos agrícolas;

• Inutilizar (furar) as embalagens vazias dos 
produtos fitossanitários para que não sejam 
utilizadas novamente;

• Guardar as embalagens vazias dos 
inseticidas após a tríplice lavagem, 
para enviá-las aos centros de coleta de 
embalagens e reciclagem.

d) técnicas de colheita e Entressafra

A técnica de colheita e o período de 
entressafra também contribuem para um 
melhor controle das pragas nas propriedades. 
Restos de colheitas anteriores podem 
favorecer a manutenção de pragas, 
aumentando sua infestação no período do 
plantio. Para que não ocorra esse processo, é 
necessário que a colheita seja feita de forma 
adequada, eliminando-se os restos da cultura 
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ao final, para que diminua a prevalência e a 
sobrevivência das pragas da lavoura recém-
colhida. Tão importante quanto fazer a colheita 
adequadamente é manter o monitoramento 
das pragas no período da entressafra, visto 
que, se isso não for feito, na próxima safra o 
produtor rural poderá ser obrigado a gastar 
mais tempo e mais dinheiro para conter a 
infestação resultante de safras anteriores.

Entre as boas práticas relacionadas à colheita 
e a entressafra, algumas merecem destaque:

• Fazer colheita rápida e bem feita;

• Imediatamente após a colheita, fazer 
a destruição dos restos culturais, para 
diminuição da infestação e da sobrevivência  
das pragas;

• Após a colheita, no período de entressafra, 
instalar armadilhas de feromônio para o 
monitoramento e captura das pragas;

• Obedecer ao período de vazio sanitário.

e) cuidados com o transporte da carga

De nada adianta o trabalho do produtor  
rural, que se debruça sobre a terra por  
meses, monitorando o clima, o solo, a  
lavoura e as pragas, se o fruto de seu  
trabalho não for transportado corretamente  
aos centros consumidores.

Nesse quesito, duas considerações se 
destacam:

• Transportar a carga em um meio de 
transporte limpo, em bom estado e que 
cumpra as normas do trânsito;

• Carregar a carga com cuidado, evitando que 
fique exposta ao sol, chuva, vento e queda, 

não espalhando, assim, o produto ao longo 
das estradas e rodovias.

f) Áreas Sensitivas

O produtor rural deve estar atento às áreas 
que serão utilizadas para o plantio e para 
o armazenamento e transporte da colheita. 
Nesse contexto, é preciso observar que 
algumas áreas são de extrema relevância 
para o agricultor. Em destaque, estão as 
áreas de refúgio da biodiversidade natural da 
propriedade e adjacências. Tais áreas são 
as matas ciliares e de galeria, os campos 
e cerrados que compõem o bioma de cada 
região. Elas devem ser preservadas, evitando-
se desmatamentos, queimadas e retiradas 
da cobertura vegetal do solo, pois constituem 
corredores ecológicos onde a biodiversidade 
de cada região floresce e se sustenta. A 
retirada das matas ciliares e de galeria pode 
alterar o equilíbrio hidrológico da região, 
visto que nesse tipo de vegetação há uma 
intensa atividade hídrica, que abastece os 
mananciais, rios e córregos que atravessam 
as propriedades. No entanto, as áreas 
sensitivas não se localizam apenas dentro da 
propriedade rural. Elas podem ser delineadas 
em várias regiões além da propriedade. Entre 
as principais áreas sensitivas, estão:

• Caminhos d’água, lagos e reservatórios;

• Áreas habitadas;

• Habitats de vida selvagem e áreas 
encharcadas;

• Vias públicas, em especial aquelas em que 
trafegam ônibus escolares;
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• Escolas, igrejas, clubes e outros espaços 
comunitários;

• Reservas ecológicas e pontos turísticos;

• Fazendas orgânicas;

• Linhas de transmissão de energia;

• Lavouras vizinhas, pastagens e armazéns.

cONSidErAçõES FiNAiS
Ao longo de todo este material, foi possível 
trazer para debate temáticas extremamente 
relevantes para a atividade rural do agricultor. 
A sustentabilidade é um caminho sem 
volta exigido pela sociedade atual para 
a manutenção de sua qualidade de vida. 
Nesse contexto, ela deve iniciar-se já no 
campo, pois é lá que nasce grande parte da 
matéria-prima que irá alimentar o consumo 
da sociedade. 

Em termos de cotonicultura, o algodão 
brasileiro é um dos mais bem-aceitos do 
mundo. No entanto, para que continuemos a 
ganhar espaço no cenário mundial, devemos 
prosseguir avançando no ideal de produzir 
um algodão de alta qualidade, com menor 
impacto social e ambiental. Em síntese, 
implica dizer, com sustentabilidade. 

Produzir sem agredir o meio ambiente 
demanda mudança de atitudes. No tocante 
à atividade do cotonicultor, significa adotar 

boas práticas de plantio, de manejo, de 
armazenamento e de comercialização 
do algodão. Um dos maiores desafios do 
cotonicultor é fazer o controle das pragas 
em sua propriedade rural e, para tanto, o 
Manejo Integrado de Pragas é a medida mais 
sustentável da atualidade. 

Quando feito com observância da técnica e 
executado de forma eficiente, o MIP dispensa 
o uso excessivo de defensivos agrícolas, o 
que é bom para o meio ambiente, para o bolso 
do produtor e para o trabalhador rural que 
estará menos exposto aos riscos do uso de 
agrotóxicos. Enfim, bom para todos. 

Fazer um manejo de qualidade exige 
planejamento, monitoramento e dedicação. 
O Manejo Integrado de Pragas é uma técnica 
atemporal, pois não está sujeita a apenas uma 
única safra. Estende-se também à entressafra 
e por quanto tempo o produtor quiser investir 
em sua atividade. 

O Manejo Integrado de Pragas aplica-se ao 
ano inteiro e, quando bem feito, os resultados 
auxiliam o cotonicultor a manter a produtividade 
e a alta qualidade do algodão. A soma 
desses dois fatores torna a atividade rural 
compensadora e mantém o homem do campo 
no campo, o que é bom para ele e para toda  
a sociedade.
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inTrodução
Os produtores de algodão dos Estados Unidos 
e da Austrália, ao verificarem que a lagarta-
das-maçãs tinha adquirido resistência à 
maioria dos inseticidas e que eram necessárias 
até sete aplicações destes apenas para o 
controle dessa praga, decidiram substituir a 
tecnologia do controle químico convencional de 
lagartas pelo uso de variedades transgênicas.

A erradicação do bicudo-do-algodoeiro e 
a expansão das cultivares transgênicas 
constituem tecnologias de grande sucesso 
nos Estados Unidos. No caso das cultivares 
transgênicas, em alguns estados produtores, 
a tecnologia atinge mais de 90% das sementes 
plantadas.

O sucesso da adoção das variedades 
transgênicas nos Estados Unidos, Austrália, 
China e Índia, reduzindo custos, elevando 
a produtividade e trazendo benefícios 
econômicos e ambientais, gerou expectativa 
entre os produtores de algodão do Brasil de 
obtenção de resultados equivalentes.

Os fatores que levam um produtor a decidir 
pelo uso de uma variedade transgênica são, 
normalmente, os seguintes:

• Controle de pragas ou ervas daninhas 
resistentes aos produtos químicos;

• Impossibilidade de acesso a equipamentos 
de alta tecnologia como pulverizadores 
autopropelidos e aviões agrícolas;

• Facilidade de uso da tecnologia transgênica;

• Redução dos custos de produção.

Porém, deve ser considerado que toda 
interferência do homem sobre a natureza, 
inclusive todo o sistema agropecuário, resulta 
num impacto ambiental. Assim, a utilização das 

variedades transgênicas também impactam os 
sistemas agrícolas e a natureza.

Por ser uma tecnologia inovadora, que envolve 
a transferência de genes ou de material 
genético (DNA) entre espécies diferentes e 
sem barreiras delimitantes entre os reinos 
animal e vegetal, temia-se que ocorressem 
grandes impactos ambientais negativos. Isso 
felizmente não tem sido verificado (apesar das 
campanhas em sentido contrário efetuadas 
pelos ecologistas), principalmente devido às 
rígidas regulamentações a que estão sendo 
submetidas as variedades transgênicas, 
nos aspectos ambientais, de equivalência 
nutricional, de eficiência e de benefícios  
socioeconômicos.

No caso do Brasil, existem leis e normas para 
o desenvolvimento, avaliação, aprovação e 
comercialização das variedades transgênicas, 
sendo que cada nova variedade é submetida 
ao crivo da Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança (CTNBio), desde o início de 
seu desenvovimento até a sua aprovação final, 
quando passa a ser fiscalizada pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa) e pelo Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama). Em 
muitas situações, a fiscalização ocorre até por 
essas quatro instituições simultaneamente.

Apesar das grandes dificuldades iniciais, as 
variedades transgênicas já são amplamente 
cultivadas no mundo, atingindo em 2011 a 
marca de 160 milhões de hectares, incluindo-se 
todas as lavouras (soja, milho, algodão, canola, 
beterraba açucareira, mamão, tomate, arroz, 
entre outras), sendo 30,3 milhões de hectares 
no Brasil, país considerado o segundo maior 
produtor mundial de variedades transgênicas.
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O melhoramento genético convencional 
do algodoeiro teve início em meados do 
século XX, enquanto o desenvolvimento das 
variedades transgênicas ocorreu apenas no 
final do século. O primeiro algodão transgênico 
comercial registrado no Brasil, conhecido como 
Bollgard I ou BG 1, foi desenvolvido em 1989 
nos Estados Unidos, porém a sua liberação 
comercial ocorreu em 1996/1997, para uso 
inicialmente nas lavouras de algodão dos 
EUA e da Austrália. No Brasil, a liberação do 
algodoeiro Bollgard I ocorreu somente no ano 
de 2005, sendo considerado o marco a partir 
do qual a cotonicultura brasileira entrou na era 
das variedades transgênicas.

Para a safra 2012/2013, estima-se que a área 
de algodoeiros transgênicos cultivados no 
Brasil chegue a 60% da área total, percentual 
inferior ao que é cultivado com soja e milho 
transgênicos. A expansão mais lenta das 
variedades transgênicas de algodão no Brasil 
se explica porque os primeiros algodões 
transgênicos liberados, especialmente o BG 
1, tiveram pouca eficiência sobre a grande 
diversidade de pragas dessa cultura, incluindo 
o bicudo, e porque as variedades de algodão 
importadas, nas quais foram inseridas as 
tecnologias transgênicas de primeira geração, 
resultaram em menor produtividade que as 
cultivares convencionais brasileiras. 

Variedades Transgênicas 
PerMiTidas no Brasil
A listagem atualizada de todos os tipos de 
algodoeiros transgênicos liberados para uso no 
Brasil pode ser observada no site do Conselho 
de Informações sobre Biotecnologia (CIB), 
no endereço www.cib.org.br, onde constam 
cinco tipos de soja transgênica, 18 de milho 

transgênico e 12 de algodão transgênico. 
Os tipos de algodoeiros transgênicos 
aprovados pela CTNBio para uso no Brasil 
são apresentados na tabela 1, por ordem 
cronológica de liberação.

Tabela 1 – Tipos de algodoeiros transgênicos liberados 
para uso no Brasil

Fonte: CIB, 2012

Técnicas de uso das  
Variedades Transgênicas
Nos algodoeiros transgênicos chamados de 
primeira geração, procurou-se incorporar 
características que conferem resistência a 
lagartas pragas da cultura e aos herbicidas 
de ação total ou não seletivos (glifosato 
e glufosinato de amônio) ou mesmo à 
combinação de ambos, como estratégias 

Ordem Evento Liberação
01 MON 531 (Bollgard I) 2005

02 LL25 (LibertyLink) 2008

03 MON 1445 (Roundup 
Ready) 2008

04 281-24-236/3006-210-
23 (WideStrike) 2009

05 MON 15985  
(Bollgard II) 2009

06 MON 531 x MON 1445 
(BG 1 x RR) 2009

07 GHB 614 (GlyTol) 2010

08 GHB 119 x T304-40 
(TwinLink) 2011

09 MON 88913 (Roundup 
Ready Flex) 2011

10 GlyTol x TwinLink 2012

11 GlyTol x LibertyLink 2012

12 Bollgard II x RR Flex 2012
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para resolução de grandes problemas dessa 
cultura nos principais países produtores e para 
redução dos custos de produção.

algodoeiros resisTenTes  
a HerBicidas
Três tipos diferentes de algodoeiro tolerantes 
ao glifosato foram desenvolvidos: Roundup 
Ready, Roundup Ready Flex e GlyTol.  
O uso de cada um deles deve obedecer às 
seguintes condições:

algodão roundup ready

O algodão RR foi o primeiro a ser desenvolvido 
e tem como característica marcante o fato 
de o glifosato poder ser aplicado sobre as 
plantas de algodão somente até o estágio V4 
(quatro folhas verdadeiras). Caso seja aplicado 
após esse estágio, observam-se reduções 
na produtividade devido à ocorrência de 
macho esterilidade parcial, pela acumulação 
do herbicida em concentrações tóxicas que 
comprometem a formação do pólen e das 
estruturas florais masculinas, sendo esse 
problema mais intenso em temperaturas mais 
elevadas. Presume-se que a menor quantidade 
de pólen viável produzida irá causar uma baixa 
fertilização dos óvulos, resultando em menor 
quantidade de sementes por capulho e em 
elevada taxa de abortamento de maçãs.

As variedades RR registradas para uso no 
Brasil são: Nuopal RR, Deltaopal RR, DP 434 
RR, Deltapine 555 BGRR e Nuemerald RR.

algodão roundup ready Flex

O algodão RRFlex contém duas cópias do 
gene cp4-epsp e, por isso, as variedades 
RRFlex podem ser pulverizadas com glifosato 
durante todo o ciclo da cultura, sem nenhum 

efeito negativo na produtividade, permitindo 
assim um controle de plantas daninhas de 
maneira mais simples e eficaz. 

algodão glyTol
É um algodoeiro tolerante ao glifosato. 
A tolerância ao glifosato é condicionada pela 
expressão do gene 2mepsps, originalmente 
obtido do milho, que permite aplicações 
de glifosato em todo o ciclo do algodoeiro, 
assemelhando-se ao algodão RRFlex.

Existe um quarto tipo de variedade transgênica 
resistente a herbicidas e patenteado como 
Algodão LibertyLink ou LL, que possui o gene 
bar, o qual confere tolerância ao herbicida 
glufosinato de amônio, produto não seletivo e 
de amplo espectro, registrado no Brasil com o 
nome comercial de Finale. Da mesma forma 
que o Round Ready Flex e o GlyTol, o Finale 
pode ser aplicado nas cultivares LibertyLink 
durante todo o ciclo da lavoura sem causar 
injúrias às plantas do algodoeiro. 

As variedades LL registradas para uso no 
Brasil são: FM 966LL, IMACD 6001 LL e FM 
951 LL.

Deve ser ressaltado que a experiência de 
campo tem demonstrado que os algodões 
transgênicos resistentes a herbicidas, quando 
sozinhos, não conseguem resolver todos os 
problemas de ervas daninhas na cotonicultura. 
Mas devem ser considerados uma ferramenta 
importante no sistema de produção. Porém, 
em muitos casos, necessitam de aplicações 
de herbicidas de pré ou de pós-emergência, 
principalmente para controle de ervas daninhas 
resistentes ao Finale e ao glifosato, entre  
as quais se incluem o caruru, o leiteiro e o 
capim pé-de-galinha.
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algodoeiros resisTenTes a inseTos
Há muito tempo verificou-se que existe uma 
bactéria que produz uma toxina letal para 
insetos, conhecida como Bacillus thuringiensis 
ou Bt. Essa bactéria ocorre em solos, insetos e 
plantas, entre as quais o algodoeiro. Durante a 
fase de esporulação, a bactéria produz toxinas 
Bt ou proteínas CRY. A ativação da toxina 
ocorre no interior do intestino do hospedeiro, 
pela ação de proteases produzidas pelo inseto. 
Como consequência, ocorre a desestruturação 
do intestino do inseto, que para de se 
alimentar dentro de poucas horas e morre por 
inanição dentro de alguns dias. As proteínas 
CRY possuem especificidade em relação ao 
hospedeiro. Portanto, uma determinada toxina 
CRY não é capaz de causar danos em uma 
gama muito grande de outros insetos não alvos.

O algodoeiro Bollgard I possui o gene cry1Ac, 
que confere resistência a três lagartas pragas 
do algodoeiro (curuquerê, lagarta-rosada e 
lagarta-das-maçãs). Porém, não confere um 
controle eficaz a outras sete espécies de 
lagartas pragas do algodoeiro. As variedades 
BG 1 registradas para uso no Brasil são: 
Nuopal, DP 555 BGRR, DP 604 BG, DP 90 B 
e Nuopal RR.

Uma segunda geração de algodões resistentes 
a lagartas já está disponível no Brasil. Essa 
nova geração inclui os algodoeiros resistentes 
à maioria das principais lagartas pragas da 
cultura. São eles:

Bollgard ii
O algodão Bollgard II é derivado da 
retransformação do Bollgard I, que passou a  
conter dois genes cry1Ac e cry2Ab piramidados 
ou superpostos. O algodão BG 2 possui 
resistência às seguintes lagartas: curuquerê, 

lagarta-rosada, lagarta-das-maçãs (Heliothis e 
Helicoverpa), Spodopteras e falsas medideiras 
(Thichoplusias). Ensaios de campo efetuados no 
Brasil e apresentados à CTNBio, demostraram 
que, em média, na lavoura de algodão Bollgard 
II, são feitas duas aplicações de inseticida a 
menos do que no Bollgard I e quatro a menos do 
que no algodão convencional. 

Widestrike

O algodão WS possui os genes cry1Ac e cry1. 
Confere resistência a todas as lagartas pragas 
do algodoeiro (assim como o BG 2) e mais 
resistência a lagartas-roscas. As variedades 
WS registradas para uso no Brasil são: FM 975 
WS e PHY 940 W.

Twinlink

O algodão TL possui os genes cry1Ab e 
cry2Ae, que conferem resistência a lagartas, e 
o gene bar, que confere resistência ao Finale. 
O algodão TL apresenta resistência a todas as 
lagartas do algodoeiro, assemelhando-se aos 
tipos trangênicos BG 2 e WS.

Deve ser ressaltado que o uso de algodoeiros 
transgênicos resistentes a lagartas não 
dispensa os produtores de continuarem 
usando o Manejo Integrado de Pragas (MIP), 
especialmente para acompanhar a evolução 
e controle das outras pragas não controladas 
pelos Bts incorporados às variedades 
transgênicas. Porém, o uso dessas tecnologias 
reduz o número de aplicações de inseticidas e 
facilita muito o manejo das lavouras.

áreas de reFúgio Para o algodoeiro 
Transgênico BT
Estima-se que menos de 0,1% dos indivíduos 
das populações das lagartas possui genes 
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que conferem resistência às toxinas Bt. A 
medida mais eficiente para evitar ou retardar 
o desenvolvimento da resistência dos insetos 
à toxina Bt é o uso da estratégia de refúgio. O 
plantio de áreas de refúgio tem sido a principal 
recomendação de manejo da resistência 
de insetos em todos os países em que os 
algodoeiros Bt têm sido cultivados.

No Brasil, a liberação do algodoeiro Bollgard 
I foi condicionada à presença de zonas de 
refúgio plantadas com algodão convencional, 
em área que represente pelo menos 20% da 
área cultivada com algodoeiros Bt. Porém, 
para garantir a eficiência e a longevidade de 
qualquer variedade transgênica Bt, a utilização 
de zonas de refúgio é essencial.

O refúgio pode ser colocado no campo em 
diferentes conformações, como em faixas, na 
bordadura, em bloco e em campos adjacentes. 
A Associação Brasileira de Sementes e 
Mudas (Abrasem) procurou uniformizar as 
recomendações para uso de refúgio nos 
algodoeiros transgênicos Bt, conforme os 
esquemas  apresentados na figura 1. Em 
todos os casos, o refúgio não deverá ter 
menos de 50 linhas, pode ser pulverizado com 
inseticidas para o controle de pragas e não 
deve estar localizado a mais de 800 metros 
de distância dos campos de algodoeiro Bt. 
A escolha de qual esquema utilizar deve ser 
efetuada pelo produtor, analisando a opção  
de mais fácil adoção e manejo na  
sua propriedade. 

Figura 1. Conformações possíveis para o plantio de refúgios

Observação: No caso de plantio do algodão Bollgard®, de acordo com o Parecer Técnico da CNTBio nº 513, a área de 
refúgio deve ser implantada com algodão convecional

Pivô Central
Plante a área de refúgio na proporção recomendada pela empresa 
produtora da semente dentro da área irrigada

Refúgio Algodão não Bt Algodão Bt

Bloco
Plante uma área de refúgio na 
forma de um bloco de algodão 
não Bt adjacente à área Bt

Faixas
Plante uma área de refúgio de no mínimo 4 a 6 
linhas de algodão não Bt dentro da área Bt

Perímetro
Plante uma área de refúgio na 
forma do perímetro ou 4 a 6 linhas 
finais do campo de algodão Bt

Fonte: Abrasem, 2012
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Outras recomendações práticas para uso da 
área de refúgio são:

a) O refúgio deve ser plantado com uma 
variedade de ciclo vegetativo similar, o mais 
próximo possível e ao mesmo tempo em 
que o algodão Bt;

b) O refúgio deve ser plantado na mesma 
propriedade do cultivo do algodão Bt e 
manejado pelo mesmo agricultor;

c) Não é recomendada a mistura de sementes 
de algodão não Bt com o algodão Bt.

Para pequenos e médios produtores, há a 
opção de refúgio comunitário, em que uma 
mesma área de refúgio é compartilhada por 
produtores vizinhos. O refúgio comunitário 
segue as mesmas regras já descritas. 

Todas as instruções da CTNBio são para 
usar refúgio nas cultivares que possuem  a 
toxina Bt, seja de forma isolada (BG 1, BG 
2, WideStrike, TwinLink), piramidada ou 
em associação com outra característica 
transgênica.

Para variedades transgênicas resistentes a 
herbicidas de qualquer tipo, quando possuem 
apenas essa característica, não é exigida a 
área de refúgio.

A legislação brasileira sobre o assunto se 
restringe ao parecer técnico conclusivo nº 
513/2005, da CTNBio, que autorizou a liberação 
do BG 1 exigindo a área de refúgio como 
condição para sua aprovação. Para detalhar 
essas áreas de refúgio, o professor Celso Omoto, 
através de comunicado técnico apresentado ao 
Mapa, detalhou como deveriam ser as áreas de 
refúgio (ver citação adiante). Posteriormente, as 
empresas e vários sites apresentaram propostas 
detalhadas sobre o assunto.

Para todas as outras variedades que possuem 
a toxina Bt, liberadas posteriormente (BG 2 , 
WS e TL), a CTNBio exigiu que no prazo de 
30 dias após a liberação a empresa obtentora 
encaminhasse o plano de monitoramento 
pós-liberação comercial. Assim, todas as 
empresas encaminharam planos concordando 
com as áreas de refúgio estabelecidas para 
o BG 1, como garantia de preservação da 
eficiência das tecnologias por pelo menos 
dez anos. Há apenas uma polêmica para 
as variedades de segunda geração, porque 
as empresas obtentoras advogam que, 
por possuírem dois genes Bt diferentes, as 
possibilidades de sobrevivência de lagartas 
resistentes seriam menores que no caso das 
variedades transgênicas com  apenas um gene 
e, portanto, apenas 5% da área de refúgio já 
seria suficiente para garantir a longevidade  
da tecnologia.

royalTies/salVaMenTo de seMenTes
Todas as variedades de algodão desenvolvidas 
por órgãos públicos ou privados podem ser 
protegidas, de acordo com o artigo 4º da lei 
de proteção de cultivares que foi promulgada 
sob o nº 9.456 em 25 de abril de 1997. Nessa 
lei, em seu artigo 10º e parágrafo I, estipula-se 
que “Não fere o direito de propriedade sobre 
a cultivar protegida aquele que: I - reserva 
e planta sementes para uso próprio, em seu 
estabelecimento ou em estabelecimento de 
terceiros cuja posse detenha”. Baseando-
se nesse parágrafo, os produtores podem 
comprar sementes uma vez e “salvar” parte 
das sementes obtidas para seu próprio 
plantio. Porém, a lei não dá a ninguém 
o direito de comercializar sementes de 
variedades protegidas, sem prévia negociação 
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e autorização dos obtentores. Pela lei de 
proteção de cultivares, todas as cultivares 
protegidas, ao serem comercializadas, devem 
incluir em seu preço o pagamento de royalties 
aos obtentores, para remunerar os custos da 
obtenção dessa tecnologia.

Já as variedades transgênicas, além de 
ser protegidas, também incluem em 
seu genoma “genes transgênicos” (tipo 
Bt, RR, RR Flex, WS, LL, GlyTol, TwinLink) 
que foram patenteados segundo as leis 
internacionais e nacionais de patentes. Por 

isso, elas possuem dois dispositivos legais (lei 
de patentes e lei de proteção de cultivares) 
que regulamentam seu uso e a cobrança de 
royalties pelos obtentores.  
Além do mais, caso a variedade possua mais 
de uma tecnologia incorporada, conhecida 
como genes piramidados, a cobrança dos 
royalties poderá ser efetuada sobre cada uma 
dessas tecnologias. 

Tabela 2 – Valores cobrados (antecipados ou no final do ciclo da cultura) por cada tecnologia transgênica  

na lavoura algodoeira

Tecnologia
Royalty 

antecipado  
(US$/ha)

Cobrança 
indenizatória no final 

do ciclo (US$/ha)

Cobrança indenizatória 
após beneficiamento

Algodão BG 1 28,00 44,00

Algodão RR 32,00 48,00

Algodão BG + RR 80,00 106,00

Algodão RRFlex a 62,00 93,00 US$ 50,00/fardo pluma

Algodão LL 40,00 80,00

Algodão BG 2 a 315,00 332,00 US$ 50,00/fardo pluma

Algodão BG 2 + RRFlex a 370,00 401,00 US$ 50,00/fardo pluma

Algodão GlyTol b

Algodão TwinLink b

Algodão GlyTol + TW b

a – Preços cobrados na Austrália e Estados Unidos, onde o produtor escolhe entre três opções de 
pagamento;

b – Comercialização prevista para 2013 no Brasil.



·  Variedades transgênicas  ·  CAPÍTULO 5  88

Manejo adequado de variedades transgênicas

Por fim, ressaltamos que a experiência mundial 
favorece o uso das tecnologias combinadas 
ou piramidadas, em vez das tecnologias 
transgênicas individuais, por apresentarem 
maiores vantagens aos produtores e poderem 
ser negociadas com preços reduzidos. Nos 
Estados Unidos e Austrália, as empresas 
obtentoras já aceitam negociar várias formas de 
pagamento, incluindo pagamento antecipado 
com redução de preços, pagamento no final 
do ciclo ou após o beneficiamento da pluma. 

Também já se prevê descontos caso acorram 
eventos climáticos extremos como secas 
ou inundações. Além disso, são permitidas 
negociações de royalties com preços 
diferenciados para cada estado produtor, em 
função dos benefícios reais que os algodoeiros 
transgênicos terão para cada região/estado, 
que obviamente nunca poderiam ser uniformes 
em países com as dimensões dos Estados 
Unidos, da Austrália e do Brasil, pela diversidade 
climática e biológica de cada região.
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introdução
O algodoeiro é uma cultura industrial, em que 
as operações de colheita, armazenamento 
do algodão em caroço e beneficiamento 
são de suma importância para a obtenção 
de uma matéria-prima de boa qualidade, 
necessária para a indústria de linhas e tecidos 
confeccionar produtos também de qualidade, 
capazes de competir no mercado internacional.

A qualidade global do algodão envolve 
vários aspectos, e as próprias características 
tecnológicas da fibra (comprimento, 
uniformidade do comprimento, finura, 
resistência, maturidade, brilho, cor, 
elasticidade, aderência, etc.) dependem, 
potencialmente, da cultivar e são influenciadas 
pelo manejo cultural e pelas condições 
edafoclimáticas de cada região. Já a 
qualidade denominada “extrínseca” depende 
das condições da colheita, do armazenamento 
e do beneficiamento.

O surgimento dos grandes plantios comerciais 
e a escassez de mão de obra no meio rural 
contribuíram para a introdução do cultivo 
mecanizado, em que a colheita realizada com 
colhedoras automotrizes é um dos principais 
recursos para a exploração de grandes áreas 
de cultivo do algodoeiro (SILVA et al., 2006). 
A colheita mecanizada é extremamente 
vantajosa em relação à manual, visto que 
reduz os custos operacionais, diminui a 
possibilidade de perdas do produto na 
lavoura, resultantes de condições climáticas 
adversas, além de proporcionar economia de 
mão de obra nas operações de recepção do 
produto colhido, de pesagem e de utilização 
de sacarias, atividades que inviabilizariam 

grandes extensões de cultivo (ALVAREZ et al., 
1990; SILVA, 2005).

No Brasil, a produção de algodão é feita 
predominantemente por agricultores 
empresariais com extensas áreas cultivadas, 
realizando o cultivo de forma totalmente 
mecanizada. Entretanto, existem também 
pequenos produtores que utilizam a mão de 
obra familiar na condução da lavoura. Dessa 
forma, serão relatados de forma sucinta, 
para produtores empresariais e pequenos 
produtores, as principais formas de colheita 
do algodão, o funcionamento e a manutenção 
de equipamentos e o manejo ideal da lavoura 
para obter algodão com qualidade e alto 
rendimento na operação de colheita.

Colheita manual 

A colheita é uma operação importantíssima, 
pois a qualidade global do algodão depende 
muito da maneira como ela é realizada. A 
colheita feita de forma manual não é viável 
economicamente nos grandes plantios 
comerciais, devido à elevada necessidade 
de mão de obra por unidade de área. Um 
colhedor que prima pela qualidade do produto 
colhido apanha cerca de 50 kg de algodão 
em caroço por dia. Assim, áreas com elevado 
potencial produtivo (produtividade superior 
a 3.500 kg/ha), como é o caso do cerrado 
brasileiro, necessitariam de aproximadamente 
70 trabalhadores para a colheita de um hectare 
por dia. Dessa forma, a colheita manual é 
utilizada apenas pelos pequenos produtores. 

A colheita manual deve ser realizada por 
etapas, sendo que o agricultor deve proceder 
à primeira “colheita” quando 50% a 60% 
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dos capulhos estiverem abertos. Deve ser 
realizada em dia de sol. Para realizar uma boa 
colheita e obter algodão em caroço dos tipos 
“superior” e “bom”, além dos cuidados com 
a lavoura, como controlar adequadamente 
pragas, doenças e plantas daninhas, o 
produtor deve obedecer aos seguintes 
procedimentos:

• Colocar o algodão rapidamente no saco de 
colheita, não deixando o produto na mão por 
muito tempo;

• O saco deve ser de tecido de algodão, para 
que o algodão colhido não seja contaminado 
com pedaços do saco (quando se utilizam 
sacos de tecido sintético ocorre contaminação 
da pluma);

• Não colher capulhos atacados por pragas ou 
doenças, pois comprometem a qualidade final 
do produto, reduzindo o seu tipo;

• Colher no seco;

• Caso ocorram plantas daninhas cujas 
estruturas aderem à fibra, como carrapicho 
e picão preto (Bidens pilosa L.), deve-se 
proceder à eliminação dessas plantas do 
campo antes da colheita.

Colheita meCanizada
As colhedoras de algodão podem ser de dois 
tipos: a colhedora de fusos ou “picker” e a 
colhedora de pente ou “stripper”. As colhedoras 
de fuso convencionais são apropriadas 
à colheita do algodão com espaçamento 
entrelinhas superior a 76 cm (MACALISTER; 
ROGERS, 2005). Entretanto, atualmente, alguns 
modelos podem ser equipados com unidades 
de colheita capazes de fazer a colheita em 
espaçamento de 38 cm, conforme será descrito 

a seguir. Por sua vez, as colhedoras de pente 
são mais apropriadas à colheita do algodão 
cultivado com espaçamento entrelinhas menor 
de 76 cm ou do algodão em sistema adensado 
e ultra-adensado, pois a planta apresenta 
menor quantidade de ramificações laterais, o 
que melhora a eficiência da máquina e reduz a 
quantidade de impurezas na fibra.

Para ter uma colheita mecanizada eficiente 
é necessário que os cuidados com a lavoura 
se iniciem antes da sua implantação. Uma 
boa condução da lavoura permite que os 
equipamentos de colheita operem com o 
mínimo de interrupções durante a jornada 
de trabalho, garantindo elevada capacidade 
operacional da colhedora. Além disso, lavouras 
bem conduzidas permitem a obtenção de fibra 
de melhor qualidade.

A seguir, estão relacionados os procedimentos 
a ser adotados nas diferentes fases do ciclo 
produtivo do algodoeiro:

escolha da área
Áreas com declividades inferiores a 8% são as 
que mais favorecem a colheita mecanizada. 
Também é importante que o terreno não tenha 
sulcos ocasionados pela erosão ou pedras  
e tocos. Assim, o preparo do solo deverá  
ser bem feito para que fique o mais plano 
possível.

Semeadura
A semeadura deverá ser feita em fileiras com 
o mesmo espaçamento das unidades do 
equipamento de colheita. Por isso, quando não 
se usa o GPS no plantio, é interessante que 
sejam utilizadas semeadeiras com o número 
de linhas múltiplo do número de unidades de 
colheita da colhedora.
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adubação e uso do regulador  
de crescimento
A adubação deverá sempre seguir as 
recomendações da análise do solo, visando 
garantir adequada nutrição às plantas. Estas, 
quando corretamente nutridas, apresentam 
estatura apropriada à colheita mecanizada. A 
deficiência de nutrientes reduz a estatura das 
plantas e, consequentemente, o desempenho 
do equipamento de colheita. Por sua vez, 
plantas que são submetidas a adubações 
excessivas tendem a apresentar crescimento 
exagerado, o que também prejudica a colheita 
mecânica. Assim como a adubação, o uso 
racional de reguladores de crescimento é 
fundamental para a obtenção de plantas com 
estatura adequada à colheita mecanizada. 
A altura ideal das plantas para o bom 
desempenho das colhedoras de fusos pode 
variar entre 1,0 e 1,30 m, e para as do tipo 
“stripper” de pente, normalmente utilizadas 
no algodão adensado, o ideal são plantas 
com 60 a 80 cm de altura. Como o algodoeiro 
tem hábito de crescimento indeterminado, 
deve haver equilíbrio entre o crescimento 
(vegetativo e reprodutivo). Os reguladores de 
crescimento atuam sobre o metabolismo da 
planta, reduzindo o tamanho dos internódios, 
o comprimento dos ramos vegetativos e 
produtivos e a altura das plantas.

Controle de plantas daninhas
A infestação da lavoura com plantas daninhas 
prejudica a colheita mecanizada. Algumas 
espécies ocasionam “embuchamento” das 
unidades de colheita. Outras, que possuem 
propágulos que aderem à fibra, reduzem a 
qualidade do produto colhido, ocasionando 
descontos na algodoeira.

desfolha
Para a colheita mecanizada do algodão, 
é necessário que a planta não apresente 
folhas. Assim, é necessário fazer a desfolha 
com produtos químicos, quando as plantas 
apresentarem entre 60 a 70% dos capulhos 
abertos. A desfolha precoce pode prejudicar a 
qualidade da fibra, aumentando a porcentagem 
de fibra imatura. A desfolha completa do 
algodoeiro ocorre de 10 a 15 dias após a 
aplicação dos desfolhantes, que, por isso, 
deverá ser escalonada de acordo com a 
capacidade de colheita dos equipamentos da 
fazenda. Quando o algodoeiro permanece 
muito tempo desfolhado, pode ocorrer a 
rebrota se o solo apresentar alguma umidade. 
Nesses casos, é necessária a reaplicação  
do desfolhante.

ColhedoraS de fuSo ou “PiCker”
Nesse tipo de colhedora, o dispositivo 
de colheita é composto de fusos cônicos 
estriados, que giram em alta rotação, fazendo 
com que os capulhos fiquem aderidos aos 
fusos e, assim, sejam extraídos da planta 
(figura 3). Proporciona um produto com menos 
impurezas, porém, a colhedora apresenta 
elevado custo de aquisição. 

Atualmente, estão comercialmente disponíveis 
unidades de colheita de fusos capazes 
de colher algodão plantado em sistema 
convencional e, também, em cultivo adensado. 
Para a colheita do algodão adensado, as 
unidades de colheita apresentam como 
diferencial a capacidade de fazer a colheita 
de fileiras espaçadas em 38 cm, tendo como 
base o corte e o transporte das plantas de 
uma fileira para a fileira adjacente e, assim, 
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proceder à extração dos capulhos. Para isso, 
cada unidade de colheita utiliza uma faca 
rotativa para o corte das plantas de uma 
fileira, a uma altura de 5 a 15 cm, além de 
possuir condutores rotativos que transportam 
as plantas, na posição vertical, para juntarem-
se à fileira adjacente não cortada, fazendo 
com que as plantas passem no primeiro e 
segundo cilindros colhedores, para a extração 
dos capulhos (WILLCUTT et al., 2004). As 
fileiras cortadas ficam intercaladas com as 
não cortadas, fazendo com que o número de 
fileiras colhidas seja o dobro do número de 
unidades colhedoras.

Novos equipamentos estão surgindo 
com algumas inovações que reduzem a 
necessidade de maquinário para o manuseio 
do algodão em caroço na lavoura. Existem 
novas colhedoras que fazem também o 
enfardamento, tornando o processo mais 
eficiente, ao eliminar a operação de transporte 
feita pelo “bass boy” até a prensa enfardadeira, 
a qual também é dispensada. Elas apresentam 
unidades de colheita semelhantes aos dos 

modelos tradicionais do tipo “picker” que 
armazenam o algodão em cestos, porém, 
nesses novos equipamentos, o algodão em 
caroço é prensado na própria máquina para a 
formação de um fardo.

Existem modelos que fazem o fardo retangular, 
com aproximadamente 5 toneladas (figura 
1), e outros que fazem o fardo cilíndrico, 
com aproximadamente 2,3 a 2,5 toneladas, o 
qual é envolvido por uma cinta de polietileno 
e descarregado na própria lavoura, à 
semelhança do que ocorre em equipamentos 
de fenação (figura 2). Esse processo permite 
que a máquina trabalhe de forma contínua na 
colheita, não necessitando de paradas para 
o descarregamento do produto colhido, o que 
aumenta substancialmente a sua capacidade 
operacional. Além disso, elimina a utilização de 
equipamentos como o “bass boy” e a prensa 
enfardadeira, o que reduz sensivelmente a 
necessidade de mão de obra. Entretanto, essa 
colhedora requer equipamentos específicos 
para o transporte dos fardos para a algodoeira.

Figura 1. Colhedora de fusos Case descarregando fardão retangular feito no próprio equipamento  

(foto: Case IH)



CAPÍTULO 6  ·  Colheita, armazenagem e beneficiamento  · 95 6
Co

lh
ei

ta
,

Be
ne

fi
Ci

am
en

to
   

e 
ar

m
az

en
ag

em

Figura 3. Unidade de colheita de uma colhedora de fusos 

(foto: Odilon R. R. F. Silva)

Figura 2. Colhedora de fusos John Deere descarregando fardão cilíndrico feito no próprio equipamento  

(foto: Carlos Rudiney - Abrapa)
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ColhedoraS de Pente ou “StriPPer” 
(finger-tyPe)
No Brasil, a grande maioria das colhedoras 
do tipo “stripper” utilizadas pelos agricultores 
são montadas utilizando-se colhedoras usadas 
e/ou antigas, as quais foram inicialmente 
projetadas com o sistema de fusos. Para 
isso, as unidades de colheita de fusos são 
removidas e dão lugar à plataforma de 
pente de diversos modelos. Recentemente, 
a indústria brasileira de máquinas agrícolas 
desenvolveu uma colhedora “stripper” 
para colheita do algodão adensado. Esse 
equipamento vem de fábrica pronto para ser 
utilizado na colheita do algodão adensado sem 
a necessidade de adaptações.

A colhedora “stripper” retira os capulhos das 
plantas por meio de despojamento (arranque), 
pela ação dos dedos e por meio de um 
molinete. O material colhido é direcionado 
para uma rosca-sem-fim, que o envia para 
os dutos, os quais, por meio da ação do 
ar, transportam o algodão em caroço até o 
dispositivo de pré-limpeza e deste para o cesto 
de armazenamento. A pré-limpeza começa nos 
dutos, quando ocorre a remoção das maçãs 
verdes, não abertas, e, a seguir, o algodão 
entra no HL Extrator, composto de diversos 
cilindros serrilhados, grelhas e barras para a 
extração das impurezas maiores. Finalizada a 
pré-limpeza, o algodão é direcionado ao cesto 
e nele depositado. Pela sua simplicidade, 
esses sistemas carregam brácteas, maçãs 
imaturas e partes da planta, o que gera um 
produto com maior quantidade de impurezas, 
necessitando da inclusão de um ou dois 
HL (equipamento de limpeza) na própria 
colhedora. Esse tipo de colhedora tem um 

custo mais baixo do que o tipo de fusos, porém 
o algodão colhido apresenta maior quantidade 
de impurezas (SOFIATTI et al., 2011).

manutenção e regulagem daS 
ColhedoraS de fuSoS
Por serem equipamentos complexos, as 
colhedoras de fusos necessitam de vários 
procedimentos de manutenção e regulagem. 
O operador deverá conhecer o equipamento 
com profundidade para que consiga fazer as 
regulagens necessárias para uma colheita 
eficiente. Por isso, o operador deverá ler o 
manual do equipamento, bem como fazer 
cursos específicos para a sua operação.

As unidades de colheita requerem cuidados 
relativos à manutenção e regulagem, que 
podem ser diários (em período de colheita), 
prévios ou na entressafra.

A manutenção diária ocorre na época de 
colheita. Deve iniciar com uma limpeza geral 
para retirada de toda a fibra de algodão 
dos componentes, com a utilização de ar 
comprimido, bem como da poeira, lavando-
se toda a frente da colhedora. A retirada 
da fibra é fundamental para não impedir a 
ventilação e evitar incêndio na máquina. 
Após o abastecimento, o responsável deverá 
engraxar os bicos graxeiros, verificar os níveis 
do óleo, da água para umidificação dos fusos e 
da graxa para lubrificação do tambor colhedor, 
e realizar a correta calibragem dos pneus da 
colhedora.

Os cuidados a serem tomados com as partes 
da colhedora essenciais à sua integridade, 
visando garantir uma boa produtividade nas 
operações de colheita, estão descritos  
a seguir:
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escovas
Após os procedimentos gerais de limpeza e 
verificação da colhedora, deve ser realizada a 
regulagem do tambor a partir das escovas, as 
quais devem estar isentas de poeira e fibras, 
em perfeitas condições e com quantidade 
adequada de água para a umidificação dos 
fusos na medida certa. Diariamente, deve-se 
observar a necessidade de troca das escovas 
em caso de seu funcionamento incorreto. 
As escovas precisam ser substituídas 
quando apresentarem cerdas rasgadas ou 
desgastadas. Todas as aletas das escovas 
devem tocar os fusos. Caso as escovas 
não toquem os fusos, é preciso proceder à 
regulagem, que é feita pela movimentação de 
uma porca e um parafuso (John Deere, 2012).

discos desfibradores
Sua regulagem em relação aos fusos é 
fundamental, pois devem trabalhar rentes 
uns aos outros a fim de garantir a extração 
da fibra dos fusos e maximizar a vida útil das 
escovas, além de evitar a parada da máquina 
para desfazer o consequente emaranhado de 
fibra, o que poderá levar a perdas de algodão 
na colheita. Para a regulagem da distância do 
desfibrador ao fuso, observa-se um indicativo 
na parte inferior do tambor relativo à colocação 
da barra do fuso. Ao girar o tambor, deve-se 
acompanhar a passagem da barra dos fusos 
pelos desfibradores e verificar a finura obtida 
com a regulagem, que é de milímetros. O 
desgaste dos discos ocorre devido à poeira 
e ao seu atrito com os fusos. Esse fenômeno 
acontece quando os fusos, após passarem 
pelos discos, começam a reter as fibras e 
adquirir um maior distanciamento entre si. 

Nesse ponto, torna-se necessário recuperar os 
discos ou substituí-los. Dependendo do nível de 
desgaste, o recondicionamento dos discos poderá 
ocorrer de duas a três vezes, sendo recomendada 
a substituição quando não houver mais altura 
para proceder à sua recuperação. 

fusos
Suas principais funções são a extração 
da fibra dos capulhos e a alimentação dos 
desfibradores. Os fusos estão inseridos nos 
tambores, sendo que, em geral, o tambor 
dianteiro colhe cerca de 70% do algodão 
e o traseiro 30%. Para uma boa colheita é 
necessário, que o grau de umidade do algodão 
esteja entre 10% e 12%. Dessa forma, deve-
se evitar a colheita ao amanhecer, quando 
o orvalho aumenta a umidade da pluma. 
Normalmente, a partir das 9-10 horas da 
manhã, o algodão passa a ter a umidade 
adequada à colheita. Para seu correto 
funcionamento, os fusos devem ter as ranhuras 
bem profundas e as bordas afiadas e integrais, 
em especial os fusos dos tambores dianteiros, 
que retiram 70% dos capulhos. Fusos com 
bordas pouco afiadas (arredondadas) e com 
muitos dentes (ranhuras) quebrados devem 
ser substituídos. Quando há desgaste não 
uniforme dos fusos, aqueles com maior 
desgaste podem ser remanejados para a parte 
traseira ou descartados (mais de 50% de 
dentes danificados), sempre a partir de uma 
verificação diária. O engraxamento do tambor 
e seus respectivos componentes, vital para o 
bom funcionamento dos fusos, também deve 
ser diário e checado com a máquina em baixa 
rotação e com a bomba de engraxe acionada, 
de forma a verificar se a graxa está chegando 
aos quatro fusos inferiores da barra.
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Placas
Em cada tambor, os fusos passam por uma 
janela de saída de impurezas, antes de 
chegarem aos desfibradores. Essas barras 
condutoras (costelas) requerem limpeza e 
verificação diárias, recomendando-se a sua 
correção em caso de obstrução da passagem 
dos fusos. Para o correto funcionamento das 
placas, elas precisam apresentar folga com 
os fusos, que deve ser de 3 a 6 mm (John 
Deere, 2012). Ao comprimir as plantas sobre 
os tambores, as placas compressoras ajudam 
os fusos na colheita dos capulhos sem 
danificar mecanicamente as plantas. A placa 
do tambor traseiro deverá ser mais apertada 
em razão da menor quantidade de algodão a 
ser colhido.

turbinas de ar e dutos
Responsáveis pelo transporte do algodão até 
a unidade de armazenamento ou confecção 
do fardão, mediante fluxo de ar, as turbinas 
devem ser limpas todos os dias e a sua 
durabilidade depende de uma boa lubrificação 
e do correto tensionamento das correias, 
devido ao trabalho em alta rotação. Já os dutos 
condutores do algodão devem estar livres de 
graxa e de partes de plantas, além de bem 
fixados e vedados, para evitar entupimentos e 
perdas de ar.

Protetor contra incêndio
Em função da eletricidade estática e de 
possíveis embuchamentos que causam atrito 
entre as peças móveis da máquina e o algodão, 
poderão ocorrer incêndios. As colhedoras 
possuem dispositivos (extintores) contra 
incêndios, que devem ser revisados diariamente. 

No entanto, aconselha-se que o produtor 
disponha de um trator com um tanque de água 
com bomba hidráulica, em local estratégico 
para atender possíveis casos de incêndio na 
colhedora durante a operação.

armazenamento do algodão  

armazenamento para pequenos 
produtores
O algodão deve ser armazenado em locais  
de difícil acesso aos animais (gatos, cachorros, 
aves, etc.), principalmente em pequenas 
propriedades que não possuem estruturas 
adequadas de armazenamento como os 
grandes produtores, os quais normalmente 
têm algodoeiras. Os pelos e penas de 
animais são contaminantes difíceis de ser 
separados, uma vez que passam pelas 
máquinas de beneficiamento das algodoeiras 
e indústrias têxteis sem ser removidos pelos 
equipamentos de limpeza, só aparecendo no 
final da industrialização, resultando em tecido 
defeituoso, sem valor comercial.

Nas regiões em que é feita a colheita manual 
e ocorrem chuvas no final do ciclo da cultura, 
recomenda-se que, após a colheita, o algodão 
seja exposto ao sol para melhor secagem 
(a umidade máxima permitida é de 12% e 
a mínima de 7%). Essa operação deve ser 
realizada numa área limpa, utilizando-se um 
pano ou lona, para não sujar o algodão. Após 
a secagem, que deve durar de um a dois dias, 
o produto deve ser colocado em sacos de 
algodão com amarra de barbante de fibra  
de algodão.
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armazenamento para  
produtores empresariais
Na colheita mecanizada tradicional, são 
confeccionados fardões de algodão com o 
auxílio de uma prensa compactadora. Nas 
novas colhedoras, o próprio equipamento 
faz o fardão (retangular ou cilíndrico), 
liberando-o no campo, de onde é transportado 
até a algodoeira. As novas colhedoras 
que confeccionam fardos cilíndricos têm a 
vantagem de envolvê-los com uma cinta 
de polietileno, protegendo o algodão de 
contaminação por impurezas presentes no 
campo. Quando o fardão é feito com a prensa 
compactadora ou com a colhedora que produz 
fardos retangulares, deve-se proteger a parte 
inferior do contato com o solo para minimizar 
a contaminação da fibra. Normalmente, esses 
fardos são confeccionados ou descarregados 
sobre uma camada de casquilhas, evitando 
que o algodão entre em contato com o solo. 
Quando os fardões ficarem armazenados 
por muito tempo antes do beneficiamento na 
algodoeira, devem ser cobertos com lonas 
plásticas para impedir a contaminação do 
algodão com poeira.

BenefiCiamento
O beneficiamento do algodão é uma 
operação prévia à industrialização, e 
consiste na separação da fibra das 
sementes por processos mecânicos, 
buscando-se manter sempre as qualidades 
intrínsecas da fibra e conferir ao algodão 
um bom tipo comercial. Contudo, a falta de 
cuidado durante os processos de colheita, 
acondicionamento e transporte origina um 

algodão em caroço com matérias estranhas 
diversas e indesejáveis pela indústria têxtil. 
A remoção desses contaminantes dificulta e 
onera significativamente o beneficiamento 
e muitas vezes reflete-se em deságio no 
preço final do fardo, pois características 
importantes como o comprimento, a 
uniformidade e o índice de fibras curtas 
podem ser comprometidas.

Outro defeito normalmente ocasionado pelos 
processos de beneficiamento é o “neps”, 
ou seja, minúsculos emaranhados fibrosos 
que se formam a partir da ruptura da fibra, 
quando submetida aos esforços mecânicos 
característicos do beneficiamento (BAKER; 
GRIFFIN JUNIOR, 1984; SILVA et al., 2010). 
Assim, para evitar a perda da qualidade da 
fibra durante o beneficiamento, é importante 
que o algodão chegue à unidade de 
beneficiamento com o mínimo de impurezas. 
Uma lavoura bem conduzida, com adequado 
controle de plantas daninhas e desfolha, 
minimiza a contaminação da fibra. 

A seguir são descritas as principais etapas 
do beneficiamento. Algumas etapas são 
apresentadas de forma resumida, como é o 
caso da pré-limpeza do algodão em caroço e 
da limpeza da pluma, que necessitam de uma 
sequência de equipamentos. O número e a 
sequência desses equipamentos variam muito, 
dependendo dos fabricantes que os fornecem 
para a algodoeira.

desmanche
Quando o fardão de algodão chega à 
algodoeira, é caracterizado na recepção e 
armazenado. Os fardões armazenados são 
conduzidos até o desmanche, que é feito por 
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um equipamento denominado “piranha”. Esse 
processo tem a função de desfazer o fardão 
mediante eixos batedores de pinos que abrem 
e limpam parte do algodão, conduzindo-o,  
de maneira uniforme, a uma esteira, que o 
levará aos tubos de sucção para alimentação 
da algodoeira.

Pré-limpeza, secagem e umidificação
A pré-limpeza do algodão em caroço é a 
segunda etapa do processo de beneficiamento. 
Podem ser utilizados vários equipamentos, entre 
eles os separadores gravimétricos, que têm a 
finalidade de eliminar corpos estranhos pesados, 
tais como pedras e pedaços de ferro, além de 
extrair parcialmente capulhos não abertos. A 
pré-limpeza tem a vantagem de causar poucos 
danos à fibra (SILVA et al., 2010). 

Dependendo da umidade com que o algodão 
chega do campo, ele pode ser submetido ao 
processo de secagem antes da pré-limpeza. 
O ideal é que o algodão em caroço apresente 
umidade de aproximadamente 7%. Quando a 

umidade é superior a esse índice, recomenda-
se que seja feita a secagem. Por outro lado, 
em algumas regiões semiáridas do Brasil, 
quando a temperatura ambiental é alta e a 
umidade relativa do ar é baixa, o grau de 
umidade do algodão em caroço pode cair para 
3% ou 4%. Nesse caso, a umidade deverá 
ser elevada para aproximadamente 7%, para 
favorecer o descaroçamento e preservar a 
resistência da fibra. A secagem é feita por meio 
de torres secadoras, constituídas por uma 
série de bandejas por onde passa o algodão 
misturado ao ar quente e seco.

descaroçamento
Após o algodão em caroço ter passado pela 
pré-limpeza, é conduzido ao descaroçador, que 
é o coração de uma usina de beneficiamento 
de algodão. Os descaroçadores são 
equipamentos que realizam a separação da 
fibra das sementes por meio da ação de serras 
circulares e das costelas (COLUMBUS et al., 
1994). O número de serras varia de acordo 
com o fabricante do equipamento.

Algodoeira em operação  

(foto: Carlos Rudiney - Abrapa)
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limpeza da pluma
A limpeza da pluma tem a finalidade de 
eliminar impurezas que não foram removidas 
na pré-limpeza do algodão em caroço. Essa 
etapa utiliza equipamentos que extraem 
pequenas partículas de folhas, piolhos e capins 
que ainda permanecem aderidos à fibra.

São utilizadas, basicamente, duas categorias 
de equipamentos: os limpadores de fibra 
centrifugadores, do tipo jato de ar, e os 
limpadores de serrilhas (costelation). O 
primeiro, por não ter parte móvel, não 
causa danos à fibra, devendo constituir-
se no primeiro estágio de limpeza de fibra 
de qualquer usina moderna (RUTHEFOR, 
2005). Por sua vez, o limpador de serrilhas 
é constituído de um condensador de tambor, 
onde é formada uma manta de fibra. Os 
dentes das serrilhas agarram as fibras e as 
transportam até o ponto de descarga e, nesse 
percurso, as fibras são batidas contra uma 
série de barras das grelhas. Desse modo, 
as partículas mais pesadas de materiais 
estranhos são desagregadas da pluma 
pela ação centrífuga. Apesar da elevada 
eficiência de limpeza da pluma, esse tipo de 
equipamento tem a desvantagem de aumentar 
o número de neps da fibra (SILVA et al., 
2010). Por isso, deve-se utilizar o limpador de 
serrilhas com cautela, reduzindo ao máximo  
o número de vezes que a fibra passa no 
equipamento.

aglutinação da pluma
Após a limpeza, a pluma é conduzida por 
tubulações ao “condensador”, um tambor 
revestido com tela, que gira lentamente. 

Nessa etapa, a massa desagregada de 
fibras, proveniente dos limpadores de pluma, 
é transformada novamente em uma manta 
contínua que possibilita a prensagem. Em 
algumas situações em que a pluma apresenta 
grau de umidade inferior a 7,5%, é necessário 
fazer a reumidificação para  favorecer o 
funcionamento da prensa hidráulica.

Prensagem e confecção do fardo
A confecção dos fardos é feita por meio 
de prensas, na maioria das vezes do tipo 
pivotante, de dupla caixa, para permitir o 
fluxo contínuo do algodão em pluma. Um ou 
mais pistões são acionados por uma unidade 
hidráulica, na parte superior ou inferior do 
conjunto, fazendo a compactação do algodão 
e conferindo-lhe o formato final de fardo, com 
tamanho-padrão de 20” x 41” (0,508 m x 1,04 
m) e densidade universal de 448,56 kg/m3  
(SILVA; CARVALHO, 1999). Em geral, os 
fardos pesam de 195 a 210 kg. São amarrados 
com arames ou fitas metálicas ou sintéticas, 
embalados em sacos de tecido de algodão 
e identificados por meio de etiquetas. No 
momento da prensagem, é retirada uma 
amostra de fibra para análise em instrumento 
HVI (High Volume Instruments) e posterior 
categorização, segundo a qualidade do 
material obtido (LIMA, 2004).
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Desmanche
do fardão

Pré-limpeza do
algodão em caroço

Descaroçamento

Limpeza da pluma

Aglutinação 
da pluma

Prensagem e
confecção do fardo

Identificação
do fardo

Secagem Umidificação

Umidificação

Abaixo, na figura 4, apresentamos o fluxograma que resume as etapas do beneficiamento 
descritas anteriormente.

Fonte: Sofiatti et al., (2011)

Fardo prensado  

(foto: Carlos Rudiney - Abrapa)

Figura 4. Fluxograma do beneficiamento do algodão em uma algodoeira
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Controle de Qualidade e 
identifiCação do fardo de algodão

Por meio de processos eletrônicos, é 
possível regular o peso médio dos fardos a 
serem compactados e amarrados ao final 
do processo, além de efetuar a retirada 
automática de amostras encaminhadas para 
classificação visual e análise em HVI, com a 
finalidade de obter ampla informação sobre 
as características do algodão contido naquele 
fardo (SILVA et al., 2006).

Os atributos de qualidade mensurados via 
HVI são diversos, entre os quais se destacam: 
o comprimento de fibra, sua uniformidade, o 
índice micronaire, a resistência à ruptura, o 
grau de cor e o grau de folha. Cada fardo a ser 
comercializado deve conter essas informações 
fundamentais que, por sua vez, devem estar 
atreladas aos processos que o originaram, 
garantindo sua rastreabilidade (LIMA, 2004).

O modelo de rastreabilidade (SAI - Abrapa) 
empregado no Brasil utiliza a identificação dos 
fardos pela fixação de etiquetas que fornecem a 
origem do algodão beneficiado. Essa informação 
é dada pelo código de barras GS1, composto 
por 20 dígitos, conforme a figura ao lado.

A maioria das algodoeiras no Brasil já possui 
programas computadorizados que, uma vez 
informado o código do fardo, fornecem todas 
as características adicionais, como o peso, 
o nome da usina, o produtor e os dados da 
classificação, entre outros. Além disso, na 
etiqueta há uma área livre para uso da usina e 
cupons picotados, que poderão ser utilizados 
pela algodoeira para acompanhar a amostra 
nas etapas de classificação visual e por HVI, 
emblocamento, expedição, etc.

Identificação do  
tipo de código  

(EAN/UCC)
Dígito 
verificador

Número 
do fardo

Número 
da prensa

Código da algodoeira 
(Cadastro GS1)

Dígito extensão 
(Identifica matriz/filial)

Etiqueta do Sistema Abrapa de Identificação (SAI)

Quando o fardo de algodão chegar ao seu 
destino final, ou seja, à indústria têxtil, ela 
passará a ser a responsável pela manutenção 
dessa rastreabilidade e, portanto, cabe-lhe 
guardar as etiquetas para garantir um controle 
eficiente do processo e da qualidade da 
matéria-prima.

Outra vantagem importante desse sistema de 
identificação é a garantia de não contaminação 
do algodão em virtude da pintura nos 
fardos, já que a taxa média de aumento da 
contaminação da pluma comercializada no 
mundo tem sido da ordem de 1% ao ano nos 
últimos 15 anos. A identificação por etiquetas 
elimina, também, a possibilidade de haver 
dois fardos com o mesmo número, visto que 
as etiquetas pré-impressas não podem ser 
replicadas. Funciona como uma impressão 
digital ou mesmo como o “DNA” do fardo 
(SILVA et al., 2006).
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