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A Fundação Bahia, contribui todos os anos com pesqui-
sas e desenvolvimento para o agronegócio do Oeste 
Baiano, com a missão de viabilizar a geração e a dispo-

nibilidade de tecnologias, promover o desenvolvimento da pes-
quisa agrícola e difusão de novas tecnologias, a instituição gera 
informações para o agronegócio, sendo referência para produ-
tores e empresas ligadas ao setor agrícola atuando no Matopiba.

A instituição de pesquisa trabalha há 20 anos, com ações 

e informações de qualidade que garantem resultados econômi-
cos, sociais e ambientais satisfatórios em prol dos estados da 
região em que atua. Grandes parcerias como a Embrapa, Aba-
pa, AIBA, entidades de classes, sindicatos e com o incentivo 
financeiro dos parceiros IBA, Fundeagro, Prodeagro e empre-
sas mantenedoras contribuem para o pleno desenvolvimento 
dos projetos e as inovações dessa instituição de pesquisa.

A instituição conta com estrutura que abrange um dos 
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maiores e mais bem equipado campo experimental privado 
para a realização de pesquisas do país.  Sua estrutura ainda 
compreende uma área construída contendo dois laboratórios 
para diagnósticos de doenças que fornecem serviços na área 
de fitopatologia/nematologia. Esses laboratórios atendem de-
mandas regionais dando contribuição para o diagnóstico de 
doenças, diagnóstico oficial de ferrugem e análises qualitati-
vas e quantitativas de nematoides, com ênfase em qualidade e 
precisão, apoiada pela grande capacidade técnica dos profis-
sionais responsáveis. A Fundação conta também com estrutura 
de auditório, refeitório, salas de reuniões, armazéns e galpões. 

Inúmeros projetos estão em desenvolvimento na ins-
tituição atualmente, destacando-se: Adoção de Cultivares de 
Café, Melhoramento Genético do Algodoeiro, Levantamen-
to e Manejo de Nematoides, Manejo de Sistema de Cultivos, 
Melhoramento Genético da Soja, Sanidade de Plantas, Plantas 
Daninhas, Sistema de Produção, Solo e Nutrição de Plantas, 
Desenvolvimento de Gergelim, Adoção de Milho híbridos e 

convencionais, Pesquisa em Irrigação de gotejo em grãos e 
fibras, Gotejamento x Pivô em café, os quais são realizados 
por especialistas nas áreas de Melhoramento Genético, Fito-
patologia, Solos, Nutrição de Plantas e Plantas Daninhas.

Além da pesquisa, a Fundação BA, sedia importantes 
eventos de transferência de tecnologias na região, como Pas-
sarela da Soja e do Milho, Encontro Técnico do Café, Dia de 
Campo do Algodão, Bahia Farm Show, Workshop dos Resul-
tados de Pesquisas. Além disso, o espaço físico do anfiteatro 
e áreas demonstrativas do campo experimental é utilizado in-
tensamente para treinamentos e reciclagem de profissionais 
da área agrícola, simpósios, palestras e estudantes de escolas 
técnicas. Esses eventos reúnem consultores da região, geren-
tes de fazendas, fornecedores, pesquisadores, produtores, re-
presentantes de entidades, estudantes e professores.

A Fundação BA é inovação em tecnologia e valoriza a 
agricultura, validando sempre seus projetos, qualificando seus 
profissionais para atender o agricultor, com precisão.
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Linhagens Finais do Programa de Melhoramento
do Algodoeiro, Safra 2017/18

1Camilo de Lelis Morello, 2Murilo Barros Pedrosa, 1Nelson 
Dias Suassuna, 1João Luís Silva Filho, 1Fabiano José Perina,

1Valdinei Sofiatti, 1Fernanda O. Magalhães, 2Marlo Friedrich

O programa de melhoramento genético do algodoeiro 
é constituído por materiais genéticos em diferentes está-
gios de desenvolvimento e, entre esses, estão as linhagens 
em estágio final de avaliação e seleção. Nessa etapa, as 
linhagens são arranjadas nos ensaios de Valor de Cultivo 
e Uso (VCU), com uma ampla gama de ambientes de 
teste, permitindo inferir sobre a estabilidade e o possível 
posicionamento, caso sejam registradas como cultiva-
res. No momento atual, tem-se o direcionamento para a 
obtenção de cultivares de algodoeiro com resistência a 
lepidópteros e tolerância a herbicida, através de eventos 
transgênicos. O programa em parceria entre a Embrapa e 
a Fundação Bahia conduziu na safra 2017/18, em ensaios 
VCU, a avaliação de linhagens finais portadoras da tec-
nologia Bollgard II Roundup Ready Flex (B2RF), em 12 
ambientes de cerrado, abrangendo os Estados da Bahia, 

Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins e 
Piauí.  Em função da parceria com a Fundação Bahia 
e o apoio financeiro do FUNDEAGRO, tem-se especial 
atenção no desenvolvimento de cultivares de elevada 
adaptação ao Estado da Bahia. Dessa forma, no presen-
te artigo, estão apresentados os resultados dos ensaios 
VCU B2RF 2017/18, em três locais do oeste do Estado 
da Bahia. 

O ensaio VCU B2RF 2017/18 foi constituído por 15 
linhagens finais e 3 cultivares testemunhas (DP 1536 
B2RF, FM 983 GLT e BRS 432 B2RF). Os tratamentos 
foram arranjados seguindo-se o delineamento em blocos 
ao acaso, com quatro repetições e parcelas experimentais 
de quatro linhas de cinco metros, espaçadas em 0,76 m. 
Os resultados dos ensaios reportados a seguir referem-
-se as avaliações em Luís Eduardo Magalhães (Fundação 
BA/CPTO), Riachão das Neves (Fazenda São Francisco) 
e São Desidério (Fazenda São Luís). 

Nas Tabelas 1 e 2 estão apresentados, respectivamen-
te, os desempenhos médios das linhagens para caracte-
rísticas de produtividade e qualidade de fibra, nos três 

1Embrapa Algodão; 2Fundação Bahia; 

Tabela 1. Resultados médios de características de produtividade do ensaio VCU B2RF. Safra 2017/18

Médias seguidas por letras iguais na coluna não diferem entre si pelo teste de Scoot-Knott (5%). ** Significativo pelo teste F (5%), * Sgnificativo pelo 
teste F (1%), ns – não significativo.  PAC–Produção Algodão Caroço-@/ha. PAP–Produção Algodão Pluma-@ha. PFibra–Percentagem de Fibra
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locais citados. Já a Figura 1 representa o desempenho 
produtivo médio dos três locais, em arrobas de pluma/
ha. Embora as médias de produtividade entre os trata-
mentos (linhagens e testemunhas) não tenham sido es-
tatisticamente diferentes, tanto no CPTO, quanto na Fa-
zenda São Luís, pode-se verificar diferenças absolutas de 
produtividades, indicativas de superioridade por parte de 
algumas linhagens. Nesse sentido, foram grifadas, tanto 
na Tabela 1, quanto na Tabela 2, as linhagens de melhor 
desempenho produtivo e/ou de melhor qualidade de fi-
bra, destacando-se 6 linhagens, entre as 15 em avaliação. 

Para produtividade (Tabela 1), nos três locais, a li-
nhagem mais produtiva foi a CNPA 2015-126 B2RF 
RL2, com médias na Faz. São Francisco de 590,5 @/ha e 
235,6 @/ha, de algodão em caroço e em pluma, respecti-
vamente. Mesmo no ambiente de menor média de produ-
tividade (Faz. São Luís), essa linhagem produziu acima 
de 540 @/ha e 212 @/ha, de algodão em caroço e em 
pluma, respectivamente. Além de excelente desempenho 
produtivo, salienta-se que esta linhagem se destaca por 
possuir resistência a ramulária. 

Comparativamente, a testemunha de melhor desem-
penho foi a FM 983 GLT, na avaliação no CPTO, com 
528,4 @/ha e 215,1 @/ha, de algodão em caroço e em 
pluma, respectivamente, local onde a linhagem CNPA 
2015-126 B2RF RL2 obteve produtividades de 561,3 @/
ha e 216,7 @/ha. Ressalta-se, também, que as seis linha-
gens destacadas (grifadas) foram superiores as três teste-
munhas em ao menos um dos locais de avaliação.

Em relação produtividade média de pluma de todos 

Figura 1. Produtividade de Pluma, média de três locais (CPTO, Faz. São Francisco e Faz. São Luís). Safra 2017/18

os locais, conforme pode ser visualizado na Figura 1, 
destacam-se as linhagens CNPA 2015-126 B2RF RL2, 
CNPA 2015-131 B2RF RL1, CNPA 2015-117 B2RF 
RL2, CNPA 2015-82 B2RF RL2 e CNPA 2015-530 
B2RF, com médias superiores a 222 @ha de algodão em 
pluma, superando a média da testemunha de maior pro-
dutividade (FM 983 GLT), com 221,3 @/ha.

No que se refere às características tecnológicas da fi-
bra (Tabela 2), os comprimentos de fibra para as 15 li-
nhagens, nos três locais, foram superiores a 30 mm. Para 
essa característica, destacaram-se as linhagens CNPA 
2015-182 B2RF e CNPA 2015-82 B2RF RL2, com mé-
dias superiores a 32 mm em dois locais (CPTO e Faz. 
São Francisco) e próximas a 32 mm na Faz. São Luís, 
diferindo estatisticamente das demais e sugerindo que as 
mesmas produzem fibra de maior comprimento. De for-
ma semelhante, as médias de resistência da fibra indicam 
que o conjunto de linhagens avaliadas possuem fibra de 
elevada resistência. Para as seis linhagens destacadas, as 
médias de resistência da fibra foram entre 28,9 gf/tex e 
31,5 gf/tex, na Faz. São Francisco, local de menor média 
em relação a essa característica. Já no CPTO, local de 
maior média geral para resistência da fibra, as médias 
entre as linhagens grifadas foram entre 30,3 gf/tex e 32,2 
gf/tex. Quanto ao micronaire, as médias gerais por local 
foram todas superiores a 4,5, sendo indicativo de ter-se 
linhagens e testemunhas com micronaire bastante acima 
do valor de referência (4,0). Verificando-se as médias 
das testemunhas nos ambientes de menores médias ge-
rais (CPTO e Faz. São Francisco), a FM 983 GLT foi 
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a que obteve as menores médias (4,4 e 4,6, respectiva-
mente), enquanto a DP 1536 B2RF obteve as maiores 
médias (4,9, em ambos os locais). Em relação a essas 
testemunhas, entre as linhagens destacadas, todas obti-
veram micronaire inferiores a DP 1536 B2RF, sendo que 
as linhagens CNPA 2015-182 B2RF e CNPA 2018-82 
B2RF RL2 obtiveram micronaire inferiores a FM 983 
GLT, estando mais próximas ao valor de micronaire al-
mejado em novas cultivares.

Os resultados de produtividade e qualidade de fibra 
obtidos nos três locais de avaliação do oeste do estado 
da Bahia, são indicativos de ter-se um conjunto de linha-
gens B2RF de elevado potencial para cultivo no referido 
ambiente, combinando potencial produtivo e fibra de ele-

vada qualidade. Adicionalmente, ressalta-se que diversas 
das linhagens em avaliação, indicadas pela sigla RL, são 
portadoras de algum nível de resistência à mancha de ra-
mulária. Para essa característica, entre as seis linhagens 
em destaque nas Tabelas 1 e 2, quatro linhagens tem 
manifestado resistência, podendo ser elevada (RL2) ou 
intermediária (RL1). 

Portanto, tem-se como expectativa para o programa 
de melhoramento do algodoeiro, da parceria Embrapa e 
Fundação Bahia, o lançamento, em curto prazo, de ma-
teriais que conciliam características de grande interesse 
pelo setor produtivo e indústria, contribuindo para avan-
ços em diversos aspectos da sustentabilidade da cadeia 
de produção.

Tabela 2. Resultados médios de características tecnológicas de fibras do Ensaio VCU B2RF. Safra 2017/18

Médias Seguidas por letras iguais na coluna não diferem entre si pelo teste de Scoot-Knott(5%) ** Significativo pelo teste F (5%), * Significativo pelo 
teste F (1%), ns: não significativo. Mic - Índice Micronaire / LEN - Comprimento de fibra - mm / STR - Resistência de fibra - gf/tex / SFI - Índice de 
fibras curtas
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Principais Características de Fibras das Cultivares de
Algodoeiro Plantadas no Cerrado da Bahia - Safra 2017/18

1Eleusio Curvelo Freire; 2Murilo Barros Pedrosa; 3Sergio 
Alberto Brentano; 3Antônio Carlos Santos Araújo e 3Renato 

Possato Ortega 
 1Cotton Consultoria; 2Fundação Bahia; 3ABAPA

1. INTRODUÇÃO

O Brasil produz fibras de algodoeiro com boas qua-
lidades intrínsecas, conforme vem sendo confirmado 
através das análises realizadas nos laboratórios de HVI, 
pertencentes às associações de produtores de algodão em 
cada estado produtor. Outros também têm confirmado 
tais características, como os laboratórios das industriais 
têxteis e tradings, que tem adquirido o algodão baiano. 
Apesar da realização de tais análises ainda ocorre pouco 
emblocamento e comercialização das fibras de acordo 
com as características apresentadas, esta prática faz com 
que apenas um pequeno percentual do volume total pos-
sa ser comercializado com ágio. Além disso o volume 
de pluma exportado ainda é considerado baixo, existindo 
amplo mercado internacional a ser conquistado. A Aus-
trália e os Estados Unidos, que atualmente são os concor-
rentes diretos do algodão brasileiro, conseguem exportar 
98% e 77%, respectivamente, de todo algodão produzi-
do. O cerrado do Estado da Bahia tem conseguido expor-
tar apenas 47% do volume produzido.

Com o objetivo de divulgar a qualidade do algodão 
produzido no cerrado da Bahia, bem como incentivar a 
produção e comercialização de fibras de alta qualidade; 
vem sendo analisada e divulgada a qualidade de fibras 
de cada cultivar plantada na Bahia. Neste trabalho são 
divulgadas a qualidade das fibras, obtidas pela análise 
em HVI no Laboratório da Associação dos Produtores de 
Algodão da Bahia-ABAPA, obtida a partir das cultivares 

plantadas na safra 2017/18.

2. METODOLOGIA

A Fundação Bahia e a Cotton Consultoria, em parce-
ria com a ABAPA, através de suas equipes do laboratório 
de fibras e do programa fitossanitário, efetuaram coletas 
de amostras de pluma de algodão em lotes comerciais de 
diversas fazendas, cultivadas com as principais cultiva-
res plantadas na região Oeste da Bahia. Essas amostras 
foram analisadas em HVI no Laboratório de Fibras da 
ABAPA e, posteriormente utilizados os resultados para 
preparação de gráficos de faixas de qualidade das fibras. 

3. RESULTADOS OBTIDOS

As condições meteorológicas da safra 2017/18 foram 
consideradas ideais para cultivo do algodoeiro, com pre-
cipitações que variaram em torno de 900 a 1.300 mm 
(Figura 1) para o período chuvoso, com a colheita sendo 
realizada sem ocorrência de chuvas e com boa luminosi-
dade e temperatura. Tais condições climáticas possibili-
taram excelente desenvolvimento das cultivares, obten-
do-se produtividades acima da média histórica e, boas 
qualidades intrínsecas e extrínsecas das fibras.

Dos 253.100 ha de algodão plantados no cerrado da 
Bahia, até 12 de agosto de 2018, já tinham sido anali-
sadas 632.226 amostras de pluma com identificação das 
cultivares plantadas em cada lote das fazendas. Com este 
conjunto de amostras, provenientes das treze cultivares  
plantadas, foram efetuadas análises de HVI, conforme 
distribuição apresentada na Figura 2.

Na Figura 3 podem ser visualizados os valores per-

Figura 1 – Índice Pluviométrico ocorrido nos Núcleos Regionais de 
Produtores de Algodão no Cerrado da Bahia – Safra 2017/18. Fonte: 
ABAPA (Programa Fitossanitário - Agosto/2018).

Figura 2 – Quantidade de Amostras de Pluma Analisadas em HVI, nas 
Principais Cultivares de Algodoeiro Plantadas no Cerrado da Bahia, 
Safra 2017/18



Pág. 08 - Boletim Divulgação dos Resultados  de Pesquisas Safra 2017/18
Ago/18

Ano V - Nº 05

centuais de índice micronaire apresentados pelas culti-
vares em estudo. Verifica-se que 84% dos índices micro-
naire ficaram na faixa de 3,5 a 4,5 valores considerados 
adequados pela indústria têxtil, porém 16% das amostras 
ficaram com valores acima de 4,6; sendo que as cultiva-
res com fibras de valores mais elevados de micronaire 
foram a DP 1536 B2RF com 69% das amostras, a FM 
983 GLT com 15% das amostras, a TMG 81 WS com 
9% das amostras e a FM 944 GL com 7% das amostras 
analisadas.

Na Figura 4 estão os valores percentuais de compri-
mento das fibras em mm, apresentados por cada cultivar 
em avaliação. Verifica-se que 78% das amostras apre-
sentaram comprimentos nas faixas acima de 28,1 mm 
e que 20% ficaram nas faixas inferiores a 28,1 mm. As 
cultivares com maiores percentagens de amostras com 
comprimentos inferiores foram a TMG 81WS com 71% 
das amostras, a TMG 42WS com 56% das amostras, a 
DP 555BGRR com 36% das amostras, a DP 1746 B2RF 
com 23% das amostras, seguidas pelas FM 975WS, FM 
983GLT e TMG44B2RF com percentuais entre 14 e 15% 
das amostras. Porem  com comprimentos superiores a 
30mm, destacaram-se as cultivares BRS 433 FL B2RF 
com 100% das amostras, seguida pelas FM 954GLT 
com 22% das amostras e a DP 1536 B2RF com 16% das 
amostras.

Na Figura 5 estão os valores percentuais de resistên-
cia das fibras em gf/tex, apresentados pelas cultivares em 
estudo. Verifica-se que 92% das amostra tiveram valores 
de resistência ideais e acima de 28,0 gf/tex, sendo que 
14% das amostras tiveram valores acima de 32 gf/tex. 
As cultivares que apresentaram fibras com resistência in-
feriores a 28,0 gf/tex foram: DP 1746 B2RF com 34% 
das amostras, a DP 555BGRR com 41% das amostras, 
a TMG 42WS com 23% das amostras, a FM 985 GLTP 
com  54%  das amostras, a TMG 47B2RF com 19% das 
amostras, e a TMG 44B2RF com 14% das amostras. Já as 
cultivares com valores de resistência superiores a 32 gf/
tex foram a BRS 433 FL B2RF com 80% das amostras, 
DP 1536 B2RF com 48% das amostras, a FM 944GL 
com 16% das amostras e a FM 975 WS com 12% das 
amostras.

Na Figura 6 estão as faixas percentuais de índice de 
uniformidade em %, apresentados por cada cultivar no 
cerrado da Bahia. Verifica-se que 92% das amostras apre-
sentaram índice de uniformidade acima de 80%, e que 
apenas quatro cultivares apresentaram valores de índi-
ce de uniformidade abaixo de 80%, incluindo a FM 985 
GLTP com 61% das amostras, a FM 983GLT com 26% 
das amostras, a DP 1746 B2RF com 13 % das amostras e 
a DP 555BGRR com 12% das amostras. Por outro lado, a 
cultivar DP 1536 B2RF e a BRS 433 FL B2RF foram as 
de melhor uniformidade com 71% das amostras apresen-

tando uniformidades acima de 82%.
Na Figura 7 estão os valores percentuais de Índice de 

Fibras Curtas – SFI em %, apresentados por cada cultivar 
estudada. Verifica-se que 95% das amostras apresenta-
ram valores de SFI abaixo de 12% e que apenas 5% das 
amostras tiveram valores de SFI acima de 12%, incluin-
do as cultivares FM 985 GLTP com 54% das amostras, 
seguida pelas FM 983GLT,  com  17% das amostras, a 
DP 555BGRR com 14% das amostras com fibras curtas 
e a TMG42WS com 7% das amostras. Já nas cultivares 
BRS 433 FL B2RF praticamente 100% das amostras  ti-
veram menos de 9% de fibras curtas, seguida pelas DP 
1536 B2RF com 7% das amostras e a FM 944 GL com 
5% das amostras.

Na Figura 8 estão as faixas percentuais de Maturida-
de em %, apresentados para cada cultivar. Verifica-se que 
94% das amostras apresentaram valores de maturidade 
acima de 85% e que apenas cinco cultivares apresenta-
ram valores para maturidade baixos (entre 80 a 85%), 
incluindo as seguintes: TMG 42WS com 22% das amos-
tras, DP 555BGRR com 14% das amostras, FM 954GLT 
com 19% das amostras, e TMG 47B2RF com 10% das 
amostras, e FM 975WS com 8% das amostras. Por outro 
lado, algumas cultivares apresentaram amostras com va-
lores acima de 87% de maturidade, foram elas: DP 1536 
B2RF, com 30% das amostras e a FM 983GLT com 8% 
das amostras.

4.  CONCLUSÕES

As análises de HVI efetuadas para cada cultivar plan-
tada comercialmente no cerrado da Bahia possibilitaram 
a identificação de cultivares que apresentam caracterís-
ticas superiores em termos de comprimento, resistência, 
finura e índice de fibras curtas; tais observações traduzem 
importante informação para o produtor a fim de escolher 
para plantio cultivares que possibilitem a comercializa-
ção da pluma com percentuais variados de ágios.

Algumas cultivares apresentam características intrín-
secas de HVI que possibilitarão utilização nas fiações, 
com melhoria da produtividade industrial e da produção 
de fios mais finos e de alta qualidade.

5. AGRADECIMENTOS

Os autores expressam seus agradecimentos a equipe 
do Programa Fitossanitário da ABAPA pela coleta das 
amostras de fibras nos lotes identificados das fazendas 
produtoras e seu encaminhamento ao Laboratório de Fi-
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Figura 3 – Valores percentuais de Índice Micronaire apresentados para as cultivares plantadas no cerrado da Bahia. Safra 2017/18
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Figura 4 – Valores percentuais de Comprimento das fibras em mm, apresentados para as cultivares plantadas no cerrado da Bahia. Safra 2017/18
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Figura 5 – Valores percentuais de resistência das fibras em gf/tex, apresentados para as cultivares plantadas no cerrado da Bahia. Safra 2017/18
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Figura 6 – Valores percentuais de Índice de Uniformidade em %, apresentados para as cultivares plantadas no cerrado da Bahia. Safra 2017/18
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Figura 7 – Valores percentuais de Índice de Fibras Curtas – SFI em %, apresentados para as cultivares plantadas no cerrado da Bahia. Safra 2017/18
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Figura 8 – Valores percentuais de Maturidade em %, apresentados para as cultivares plantadas no cerrado da Bahia. Safra 2017/18
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O manejo de pragas em algodão e soja é um dos prin-
cipais fatores que oneram significativamente os custos de 
produção dessas culturas. Entre as espécies de lagarta de 
maior ocorrência, destacam-se a helicoverpa (Helicover-
pa armigera) e falsa medideira (Chrysodeixis includens). 
Para superar este problema, entre as estratégias efetivas 
utilizadas, se destaca o controle por meio da aplicação de 
inseticidas. No entanto, não é raro a ineficácia na apli-
cação desses produtos, seja devido a tolerância ou resis-
tência a determinadas moléculas, seja pela localização 
da praga em posições da planta onde a gota pulverizada 
com inseticida não atinge. Como consequência, ocorre a 
tendência da intensificação do uso desses produtos, re-
sultando no aumento do custo de produção e maior risco 
de novos problemas com resistência. Nesse contexto, a 
tecnologia de aplicação (TA) tem sido constantemente 
citada entre as prováveis causas do insucesso no contro-
le, demandando pesquisas mais específicas para a apli-
cação de inseticidas químicos e biológicos utilizados no 
manejo destes lepidópteros.

O objetivo desse trabalho foi obter informações que 
permitam aprimorar o uso da tecnologia de aplicação de 
inseticidas para o manejo de lepidópteros-praga. Para 
tanto, foram conduzidas três etapas de estudo: I - Levan-
tamento das condições de aplicação nos Estados da BA 
(Oeste da BA), MT, GO e SP; II – Deposição de calda em 
plantas de algodoeiro no estádio reprodutivo, em função 
do volume de calda e pontas de pulverização e III – Con-
trole de H. armigera e C. includens em função de doses 
e deposição de calda de inseticidas.

I – Levantamento das condições de aplicação para 
o controle de lepidópteros-praga: foi realizado na safra 
2015/16 em 111 propriedades produtoras de algodão e 
soja por meio de questionário com 30 questões de múlti-
pla escolha aplicado a proprietários, gerentes de fazenda 
ou profissionais responsáveis pela tecnologia de aplica-
ção. As questões envolveram treinamento, entomologia 
e fatores técnicos de TA com ênfase na regulagem e cali-
bração dos pulverizadores terrestres.

Entre as informações obtidas, se destacaram que: 
27% dos profissionais relataram que não realizam treina-
mentos dos operadores em TA; somente 20% realizam a 
calibração para cada condição de aplicação. Em 15% das 
situações foi observado que se utiliza volume de calda 

entre 10 a 50 L/ha, 43% entre 50 a 100 L/ha e, em 42%, 
maior que 100 L/ha; 66% se baseiam no volume de calda 
para a calibração; 23% não realizam verificação de atin-
gimento do alvo; 32% não utilizam densidade de gotas 
como critério de calibração de deposição de inseticidas; 
87% relataram que a frequência de mistura de insetici-
das com outros produtos no tanque ocorre sempre ou na 
maioria das vezes; 70% informaram não aferir o pH da 
água ou da calda. No que se refere a tomada de decisão 
para o controle de lagartas, 66% dos entrevistados relata-
ram que o controle é realizado com base no atingimento 
do nível de controle; 84% fazem uso de algum tipo de 
controle biológico; diaminas representam 61% das apli-
cações de inseticidas para o controle de lepidópteros, se-
guido por fisiológicos (14%), benzoato (11%), formula-
ções com B. thuringiensis (9%) e baculovirus (5%).

II – Deposição de calda em plantas de algodoeiro 
no estádio reprodutivo em função do volume de calda e 
pontas de pulverização: dois experimentos foram condu-
zidos em área experimental do IMA-mt, localizada em 
Sorriso/MT. No primeiro, realizado na safra 2015/16, 
os tratamentos corresponderam aos volumes de calda de 
55, 67, 140 e 194 L/ha, obtidos por meio da variação 
da velocidade de deslocamento, utilizando-se ponta de 
pulverização jato plano XR11004. No segundo (safra 
2016/17), os tratamentos foram constituídos pelas pon-
tas de pulverização XR 11004 (jato plano, gota média), 
MGA 9004 (cone vazio, gota fina), AIXR 11004 (jato 
plano com indução de ar, gota muito grossa) e CVIA04 
(cone vazio com indução de ar, gota extremamente gros-
sa), utilizando-se volume de calda fixado em 120 L/ha. 
As aplicações foram realizadas no algodoeiro cultivado 
na segunda safra, após soja, em fase reprodutiva (enchi-
mento das maçãs), quando a cultura estava fechada nas 
entrelinhas. Foi utilizado um pulverizador terrestre com 
tanque de 2.000 L, barra de 18 m e bicos espaçados a 
0,5 m. A solução de aplicação foi composta por água e o 
corante alimentício azul brilhante FDC-1 como traçador. 
Cada tratamento foi aplicado em uma faixa de 50 x 18 m. 
Os tratamentos foram aplicados com a barra a 50 cm de 
altura em relação a cultura. Após as aplicações, cinquen-
ta folhas de algodoeiro foram coletadas aleatoriamente 
dentro das faixas aplicadas em três setores da planta: su-
perior, mediano e inferior. As folhas foram lavadas indi-
vidualmente com água destilada e o traçador foi quanti-
ficado em espectrofotômetro de UV visível. Os dados de 
concentração das amostras de lavagem foram transfor-
mados em volume depositado de calda por unidade de 
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Figura 1. Médias de depósitos (μL/cm2) e respectivos intervalos de 
confiança (p≤0,05) nos terços superior (S), médio (M) e inferior (I) das 
plantas de algodoeiro obtidos com as taxas de aplicação de 55, 67, 140 
e 194 L/ha.

Figura 2. Médias de depósitos (μL/cm2) e respectivos intervalos de 
confiança (p≤0,05) nos terços superior (S), médio (M) e inferior (I) das 
plantas de algodoeiro obtidos com as pontas de pulverização XR11004, 
MGA9004, AIXR11004 e CVIA04

área foliar (μL/cm2), utilizando a área foliar estimada a 
partir das dimensões de cada uma das folhas coletadas. 
As médias de deposição foram comparadas pelos respec-
tivos intervalos de confiança a 5% de probabilidade.

Os resultados obtidos (Figuras 1 e 2) permitiram 
concluir que o aumento na taxa de aplicação contribuiu 
para obtenção dos maiores depósitos no terço superior 
da cultura do algodoeiro em estádio reprodutivo, mas 
sem constituir incremento significativo da deposição 
nos setores mediano e inferior das plantas. A utilização 
de pontas de pulverização com classes de tamanhos de 
gotas menores (MGA, XR e AIXR) proporcionaram os 
maiores depósitos nos três setores das plantas de algo-
doeiro em relação à ponta com classe de gotas de maior 
diâmetro (CVIA).

III – Controle de H. armigera e C. includens em fun-
ção de doses e deposição de calda: Os inseticidas tes-
tados foram formulações comerciais de flubendiamida, 
lufenuron, B. thuringiensis e baculovirus. Para o teste de 
doses foram utilizados valores correspondentes à meta-
de da dose recomendada, dose recomendada e dobro da 
dose recomendada em bula, além do controle negativo. 

Os volumes de depósito variaram de 0 a 0,7 μL/cm2, fai-
xa definida por estudos prévios. A mortalidade de lagar-
tas e de pupas, o tempo letal (TL50 e TL80) e a eficiência 
de controle foram calculados.

Dentre os produtos testados, os mais eficientes para o 
controle de C. includens foram lufenuron na dose de 500 
ml p.c./ha (correspondente à metade da dose recomenda-
da em bula) e com volume de depósito de 0,4 μL/cm2; e 
flubendiamida na dose de 75 ml p.c./ha (correspondente 
à metade da dose recomendada em bula) e volume de 
depósito de 0,1 μL/cm2. A seguir destacou-se baculovi-
rus (ChinSNPV) na dose recomendada (50 ml p.c./ha) e 
volume de depósito de 0,7 μL/cm2. Para o controle de H. 
armigera o produto mais eficiente foi flubendiamida na 
dose de 75 ml p.c./ha (correspondente à metade da dose 
recomendada em bula) e com volume de depósito de 0,7 
μL/cm2. O segundo mais eficiente foi baculovirus (HzS-
NPV) na dose recomendada (750 g p.c/ha) e volume de 
depósito de 0,7 μL/cm2. Em seguida destacou-se lufenu-
ron na dose de 2000 ml p.c./ha (correspondente ao dobro 
da dose recomendada em bula) com volume de depósito 
de 0,4 μL/cm2.



Pág. 17 - Boletim Divulgação dos Resultados  de Pesquisas Safra 2017/18
Ago/18

Ano V - Nº 05

Nematoides em algodoeiro no oeste da Bahia
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O agronegócio nacional contabiliza anualmente, pre-
juízos de cerca de R$ 35 bilhões devido ao ataque de 
fitonematoides, segundo dados da Sociedade Brasileira 
de Nematologia (SBN). No Oeste da Bahia, os fitonema-
toides destacam-se entre os principais problemas fitos-
sanitários que acometem a cultura do algodoeiro. Para 
superar esse problema, é primordial a realização de um 
diagnóstico correto, no sentido de conhecer com exati-
dão, qual a espécie ocorrente, bem como sua densidade 
populacional. Entretanto, pouco se sabe sobre a real di-
mensão do problema com nematoides na região.

Este trabalho foi realizado com o objetivo de determi-
nar a incidência e densidade populacional de espécies de 
nematoides associados ao algodoeiro em áreas produto-
ras de algodão do Oeste da Bahia.

Foram realizadas mais de 800 coletas de amostras ne-
matológicas em 250.000 ha de áreas produtoras de algo-
dão, distribuídas em 15 núcleos de produção de algodão 
e 94 fazendas. Foram coletadas amostras compostas de 
solos e raízes de algodoeiro, a cada 300 hectares. Para 
a realização das análises nematológicas, seguiram-se 
as metodologias de extração de nematoides de Jenkins 
(Plant Disease Reporter 48: 692, 1964) e Coolen & 
D´Herde (Ghent 1: 77, 1972), para as amostras de solo e 
raízes, respectivamente.

Foram identificados nove gêneros de fitonematoides 
associados ao algodoeiro, entretanto, os resultados foram 
enfatizados apenas para as três espécies de nematoides 
de importância econômica comprovada para a cultu-
ra (Meloidogyne incognita, Rotylenchulus reniformis e 
Pratylenchus brachyurus).

Conforme pode ser constatado na Figura 1, foi obser-
vado que as áreas produtoras de algodoeiro do oeste da 
Bahia, possuem uma incidência de 85% de nematoide-
-das-lesões radiculares (Pratylenchus brachyurus), 37% 
de nematoide-das-galhas (Meloidogyne incognita) e 14% 
de nematoide reniforme (Rotylenchulus reniformis).

No que se refere à associação de mais de uma espécie 
na mesma área, foi observado que, por estar presente em 
grande parte das áreas, o nematoide-das-lesões radicula-
res ocorreu em boa parte dos locais, associado com uma 
ou com as duas outras espécies de nematoides do algodo-
eiro, como pode ser observado na Figura 2.

Foi notado que 31% das áreas amostradas apresenta-
ram incidência de P. brachyurus + M. incognita, enquanto 

Figura 1. Incidência de diferentes espécies de fitonematoides em algo-
doeiro no oeste da Bahia, baseada em 835 amostras de solo + raiz de 
algodoeiro. M.i: Meloidogyne incognita; P.b: Pratylenchus brachyurus; 
R.r: Rotylenchulus reniformis

13% apresentaram a ocorrência do nematoide-das-lesões 
concomitante com o nematoide reniforme e 6% das áreas 
apresentaram a associação entre o nematoide-das-galhas 
e o nematoide reniforme. A menor incidência foi obser-
vada para a associação das três espécies (P. brachyurus + 
M.incognita + R.reniformis), que ocorreu apenas em 5% 
das áreas. Do total das áreas percorridas, apenas 8% não 
apresentaram incidência de nematoides de importância 
agronômica para o algodoeiro (Figura 2).

Figura 2. Incidência de mais de uma espécie de fitonematoides em algo-
doeiro no oeste da Bahia, safra 2016/17 e 2017/18. Incidência referente 
a análise de 835 amostras de solo+raiz de algodoeiro. M.i: Meloidogyne 
incognita; P.b: Pratylenchus brachyurus; R.r: Rotylenchulus reniformis. 
Zero: percentagem de área sem ocorrência de fitonematoides de impor-
tância agronômica
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Apesar da importância da incidência dos nematoides 
para o conhecimento da predominância entre as espécies 
que ocorrem na região, a severidade do ataque dos nema-
toides, pode ser melhor entendida por meio da densidade 
populacional. Nesse contexto, foi constatado alta densi-
dade populacional média, nas áreas em que apresentaram 
incidência, principalmente para o nematoides-das-galhas 
(1.807 juvenis/10g raízes+100cm³ de solo) Tabela 1.

Já o nematoide-reniforme e o nematoide-das-lesões, 

Médias obtidas a partir de áreas onde houveram incidência para cada espécie. *100 cc: população média de 
nematoide em 100cm³ de solo. ** R+S: população média de nematoides encontrada em 10g raízes+100cm³ de 
solo

apresentaram populações de 734 e 580 juvenis/10g 
raízes+100cm³ de solo, respectivamente.

Esses dados demonstram uma situação de alta den-
sidade populacional média do nematoides-das-galhas 
e do nematoide reniforme. Tais nematoides, ainda que 
apresentem menores incidências comparados ao nema-
toide-das-lesões, consistem nos maiores desafios a serem 
superados no cultivo do algodoeiro na região oeste da 
Bahia.
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Embrapa Algodão

O cerrado brasileiro constitui-se na principal re-
gião produtora de grãos e fibras do País, prevalecendo 
o monocultivo e o sistema convencional de preparo do 
solo (SC). O Sistema de Plantio direto (SPD), técnica 
conservacionista consagrada em outras regiões agrícolas 
do Brasil, está aos poucos aumentando no Cerrado em 
relação ao sistema convencional. A cultura do algodão 
é a que menos adotou o SPD devido à falta de informa-
ções técnicas. Muitos produtores ainda têm dúvidas da 
viabilidade da cultura do algodoeiro em SPD e portanto, 
cabe à pesquisa comprovar a efetividade dessa prática no 
cultivo do algodoeiro em rotação com as demais culturas 
de importância econômica e em sucessão às culturas de 
cobertura, nas condições do Cerrado do Oeste da Bahia.

Dentre as vantagens atribuídas ao SPD destacam-
-se o aumento da matéria orgânica do solo (MOS), melho-
ria da estruturação física do solo e ciclagem de nutrien-
tes, sendo que, no longo prazo, estes fatores combinados 
ocasionam o aumento da produtividade da cultura. O 
aumento da MOS ocorre devido a ação benéfica e si-
multânea da adição de biomassa vegetal, principalmente 
das plantas de cobertura. A melhor estruturação física do 
solo ocorre devido ao efeito das raízes das espécies cul-
tivadas em rotação, as quais penetram no solo e, quando 
decompostas, formam 
canais que serão ocu-
pados pelas raízes das 
plantas cultivadas na 
sequência. Esse con-
junto de ações resulta 
na descompactação do 
solo. Essa dinâmica 
também possibilita in-
diretamente melhorias 
na infiltração e capa-
cidade de armazena-
mento de água no solo, 
além de minimizar 
as perdas de água por 
evaporação e reduzir 
a erosão, devido à co-
bertura do solo pela 
biomassa das plantas 
deixadas na superfície. 

Adicionalmente, as plantas de cobertura podem ciclar 
quantidades consideráveis de nutrientes que estariam 
sendo perdidas por lixiviação em condições de cultivo 
convencional. Resultados de pesquisas apresentados an-
teriormente mostraram um potencial de reciclagem de 
até 90 kg/ha de K2O pelas braquiárias. Isto representa 
um montante de 180 kg de cloreto de potássio/ha, que 
possivelmente podem ser aproveitados nos próximos 
cultivos. 

Com objetivo de mostrar a eficiência das plantas 
de cobertura e rotação de culturas na produtividade do 
algodoeiro, foram conduzidos dois experimentos de lon-
ga duração em condições de campo na Estação experi-
mental da Fundação Bahia. 

No primeiro experimento, na safra 2016/17, foi 
cultivada uma área com soja e outra com algodão. Na 
área com soja, imediatamente após a colheita dos grãos 
(final de fevereiro), foi feito o controle das plantas da-
ninhas e implantação das seguintes espécies de plantas 
de cobertura para formação de biomassa: 1) pousio; 2) 
Brachiaria ruziziensis; 3) Brachiaria brizantha cv Piatã; 
4) capim sudão; 5) milheto; 6) Brachiaria brizantha cv 
Paiaguás; 7) Guandu consorciado com B. ruziziensis; 8) 
Sorgo granífero; 9) Crotalaria spectabilis consorciada 
com B. ruziziensis. Na área com algodão (monocultivo 
de algodão), o solo foi preparado de forma convencional 
(SC) logo após a colheita, por meio de uma subsolagem 
e duas gradagens.

Na safra 
2017/18, na última se-
mana de novembro, foi 
feita a semeadura do 
algodão, cv. BRS 432 
B2RF, nas duas áreas. 
O manejo de adubação 
e demais tratos cultu-
rais foram idênticos 
em ambas as áreas. 

No cultivo das 
plantas de cobertura e 
semeadura do algodo-
eiro em SPD, a média 
de produtividade de 
algodão em caroço foi 
de 398,6 arrobas/ha, 
enquanto que na área 
com monocultivo do 
algodão em SC, a mé-

Figura 1. Produtividade de algodão em caroço na safra 2017/18 em sistema de plan-
tio convencional (SC) e sistema de plantio direto (SPD) com diferentes espécies de 
plantas de cobertura na safra anterior. *A cultura com letras escuras (cor preta) 
representa a que foi cultivada na safra 2016/17 e a cultura com letras em tom claro 
(cor verde) representa a cultura cultivada na safra 2015/16
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dia de produtividade foi de 343,6 arrobas/ha (Figura 1). 
Nas áreas com cultivo do algodoeiro em SPD sob palha-
da de capim sudão, a produtividade chegou a 418,2 arro-
bas/ha, ou seja, acréscimo de 74,6 arrobas/ha em relação 
à produtividade do algodoeiro na área com monocultivo 
do algodoeiro em SC (Figura 1).

No segundo experimento teve-se o objetivo de 
avaliar diferentes esquemas de rotação e sucessão de cul-
turas em SPD e também compará-los com o monoculti-
vo do algodão em sistema convencional de preparo de 
solo. Após seis safras do algodoeiro em SPD e rotação 
de culturas com soja (sucessão com plantas de cobertu-
ra) e milho+braquiária, observou-se grande diferença de 
produtividade do algodoeiro no SPD quando comparado 
ao do monocultivo com solo preparado de forma conven-
cional (Figura 2).

Nas safras 2013/14 e 2014/15 a produtividade do 
algodoeiro em SPD sob palhada de milho + B. ruzizien-
sis e de sorgo superou a produtividade do algodoeiro em 
monocultivo sob SC (Figura 2). Nota-se ainda que, nas 
safras 2013/14 e 2014/15, onde foi semeado milheto nas 
primeiras chuvas que antecederam a semeadura do algo-
doeiro cultivado em SC e monocultivo, a produtividade 
de algodão em caroço foi maior que no tratamento onde 
cultivou-se o algodoeiro em monocultivo e SC sem mi-
lheto (Figura 2). Isto evidencia os benefícios da palhada 
do milheto, mesmo no SC. 

Na safra 2015/16, a qual foi caracterizada por um 
longo veranico no período da safra, estas respostas foram 
ainda mais expressivas. A produtividade do algodoeiro 

cultivado em SPD e rotação com soja e milho chegou a 
ser 57,8 arrobas/ha maior em comparação com o mono-
cultivo de algodoeiro em SC (Figura 2).

Na safra 2016/17 a produtividade nos tratamentos 
com monocultivo de algodão em SC foram similares, in-
dependente do uso de milheto nos meses que antecede-
ram a semeadura do algodão. Entretanto, a produtividade 
do algodoeiro cultivado em SPD e rotação com soja e 
milho, mostrou-se novamente maior, com 34,4 arrobas/
ha superior na comparação com o monocultivo de algo-
doeiro em SC (Figura 2).

Na safra 2017/18 a qual foi caracterizada por pre-
cipitações pluviais bem distribuídas, a produtividade 
do algodão nos tratamentos em SC foi semelhante, da 
mesma forma como ocorreu na safra anterior, indepen-
dente do uso de milheto nos meses que antecederam a 
semeadura do algodão. As produtividades do algodoeiro 
cultivado em SPD em rotação com milho + brachiaria e 
sorgo foram 43,6 e 39,9 arrobas/ha superiores, respecti-
vamente, ao observado com o algodoeiro em SC. 

Após seis safras, os resultados confirmam os bene-
fícios do SPD para o sistema de produção do algodão do 
Oeste Baiano. As maiores produtividades do algodoeiro 
no SPD associado a rotação de culturas e uso de espécies 
de cobertura ao longo das safras, são indicativos que o 
potencial produtivo do algodoeiro pode aumentar, com 
maior estabilidade. Este modelo de produção, além de 
possibilitar a preservação dos recursos naturais, também 
possibilita maior produtividade e, consequentemente, 
maior rentabilidade.

Figura 2. Produtividade de algodão em caroço em sistema de cultivo convencional (SC) e sistema de plantio direto (SPD) em diferentes sistemas de 
rotação e sucessão de culturas. Algodão - SC = monocultivo sob SC; Milheto - Algodão = monocultivo sob SC com semeadura do milheto na primavera; 
Algodão SPD = rotação com soja + cultura de cobertura em segunda safra e milho + cultura de cobertura em sistema consorciado. *Na legenda, a 
cultura com letras em “negrito” representa a cultura do ano anterior.


