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Aplicada ao Campo e 

Transferência de Tecnologia
A atuação da Fundação 

Bahia está focada na pes-
quisa aplicada ao campo e 
na transferência de tecnolo-
gias, visando à solução de 
problemas tecnológicos das 
comodities de importância 
econômica para a região 
Oeste da Bahia bem como 
para a região do MATOPI-
BA. Para tanto, a Fundação 
BA atua em parcerias com 
instituições e associações 
como a ABAPA, AIBA, 
EMBRAPA, FUNDEA-
GRO, IBA, Sindicatos de 
Produtores Rurais, consul-
torias, empresas privadas, 
entre outras parcerias do 
setor Agrícola.

A missão da Fundação 
Bahia é viabilizar a gera-
ção e a disponibilidade de 
tecnologias, com vistas ao 
desenvolvimento Agrícola 
Sustentável, buscando ser 
referência em viabilização 
de pesquisa em sua área de 
atuação (MATOPIBA). 

A Instituição tem uma 
equipe altamente quali-
ficada, com foco para o 
cumprimento de metas e 
concentra todos os seus es-
forços para atender a curto, 
médio e longo prazo as ne-
cessidades latentes do pro-
dutor e da cadeia produtiva.

 O CPTO - Centro de 
Pesquisa e Tecnologia do 
Oeste da Bahia e a estrutura 
física da Fundação Bahia, 
contam com uma área total 

de 200 hectares, sendo 120 
em pivô central, 4,5ha com 
irrigação de gotejamento, 
30ha em sequeiro. Essa es-
trutura engloba o Parque 
do Bahia Farm Show, bar-
racões de defensivos, casas 
de vegetação e prédios ad-
ministrativos. Com isso, ga-
rante a geração de materiais 
e conhecimentos adequados 
para o seu notável cresci-
mento. O desenvolvimento 
de cultivares cada vez mais 
produtivas e adaptadas às 
condições do cerrado é um 
dos desafios constantes que 
norteiam os trabalhos da 
equipe. Vários projetos são 
executados pela Fundação 
Bahia e parceiros.

Projeto desenvolvidos pela Fundação Bahia:

 Programa de Melhoramento Genético;
 Estudo de População de Plantas e Épocas de Semeadura;
 Pesquisa e Apoio ao Controle - Helicoverpa e Bicudo do Al-
godoeiro;
 Ensaios de Resistência de Lagartas em Cultivares Bt Sistema 
de Cultivo; 
 Projetos em Fertilidade de Solos;
 Manejo da Mancha de Ramulária; 
 Ensaios de Nematoides de Cisto e das Galhas;
 Transferência da Tolerância ao Glifosato (RR Flex) e Bt;
 Ensaios Contratados em Soja, Algodão, Café e Milho;
 Projeto Adoção de Novas Cultivares de Soja e Algodão; 
 Validação do Sistema de Cultivo e Manejo de Solos do Algo-
doeiro; 
 MIP e Manejo da Resistência de Lepidópteros-pragas;
 Na cultura do cafeeiro, há projeto relacionado ao Manejo e Ir-
rigação (Pivô/Gotejo), Estudos de Irrigação, Adubação, Indução 
Floral, Manejo de Pragas, Doenças e Variedades. A cultura encon-
tra-se no CPTO/Fundação Bahia, sendo o maior campo privado de 
apoio à pesquisas em cafeicultura do Brasil. 

CTPO - Centro de Pesquisa e Tecnologia do Oeste da Bahia
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Além da pesquisa, a 
unidade sedia e realiza 
importantes eventos de 
transferência de tecnolo-
gias na região, como os 
Dias de Campo do Algo-
dão, Encontro Técnico do 
Café, Passarela da Soja e 
do Milho, Workshop de 
Apresentação dos Resul-
tados de Pesquisas, Vi-
sitas Técnicas e o Bahia 
Farm Show.

Nessa caminhada his-
tórica, a Fundação Bahia, 
originou tecnologias e di-
retrizes eficazes ao alcan-
ce de pequenos, médios 
e grandes produtores. 
Atualmente a Fundação 
Bahia conta com cultiva-
res de soja convencional, 
RR e intacta, as quais são 
comercializadas por seus 
sementeiros: Lagoa Cla-
ra, Sementes Ponto e Mo-
rinaga.

A parceria entre a 
Embrapa e a Fundação 
Bahia, para fins de me-
lhoramento de algodão, 
também originou ótimas 
tecnologias, a exemplo 
das cultivares: BRS 335, 
BRS 336 e BRS 368RFe  
BRS 336 apresenta como 
diferencial a alta quali-
dade de fibra, já a BRS 
368RF. A cultivar BRS  
336 apresenta como di-
ferencial alta qualidade 
de fibra, já a BRS 368 
RF é resistente ao herbi-
cida glifosato, adaptada 
às condições do cerrado, 
com indicações de cul-
tivo para os Estados da 
Bahia, Maranhão e Piauí 
e constitui numa excelen-
te opção para o plantio de 
refúgio estruturado para 
cultivares resistentes a la-
gartas. Sua comercializa-

* I Plano Diretor está 
disponível no site da 
Fundação Bahia-www.
fundacaoba.com.br

Visitas Técnicas

Workshop
Divulgação dos  
Resultados de 

Pesquisa

Encontro Técnico 
do Café

Passarela da Soja 
e do Milho)

Dia de Campo de 
Algodão

Eventos de Transferência de 
Tecnologia da Fundação Bahia

ção é feita pela Agrope-
cuária Ceolin, sementeiro 
da Fundação Bahia.

Com uma visão de fu-
turo planejado, a Funda-
ção Bahia olha para além 
de sua atualidade, contan-
do com um planejamento 
estratégico estruturado, 
contendo ações estraté-
gicas de atuação para um 
período de 20 anos. Em 
seu I Plano Diretor*, a 
Instituição de pesquisa 
investe em parcerias para 
contribuir com o desen-
volvimento e a expansão 
do agronegócio na região 
do MATOPIBA. 

Fundação Bahia, con-
tribuindo com o agrone-
gócio Brasileiro!
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Arranjo Espacial de Plantas e Adubação na Cultura da Soja
1Fabiano Andrei Bender da Cruz

2Marlo Edirceu Friedrich,
1Eng. Agr. Dr. em Agronomia, Pesquisador e Consultor Fundação Bahia

2Eng. Agr. Marketing e Difusão de Tecnologia Fundação Bahia

Estudos do arranjo de 
plantas com novas dis-
posições na lavoura per-
mitem minimizar a com-
petição intraespecífica e 
maximizar o aproveita-
mento dos recursos am-
bientais. As modificações 
no arranjo podem ser fei-
tas por meio da variação 
do espaçamento entre as 
plantas dentro da linha de 
semeadura e da distância 
entre linhas (PIRES et al., 
1998).

O arranjo de plantas 
com menor espaçamento 
e população podem com-
pensar o rendimento por 
planta a partir de ajustes 
como menor competição 
intraespecífica, resultan-
do em maior rendimento 
de grãos, ocasionado pelo 
maior número de legumes 
férteis/m2 (CARPENTER 
e BOARD, 1997; RAM-
BO et al., 2003) associa-
do ao maior peso do grão 
(RAMBO et al., 2003).

Trabalhos utilizando 
espaçamentos com am-
plitude de 0,17 até 0,10 m 
entre linhas têm mostrado 
desde a ausência de respos-
tas até 40% de acréscimo 
no rendimento pela redu-
ção no espaçamento entre 
linhas na cultura da soja 
(TAYLOR, 1980; HER-
BERT & LITCHFIELD, 
1982; UDOGUCHI 
e MCLOUND, 1987; 
ETHREDGE et al. 1989; 
BOARD et al., 1990; PI-
RES et al., 1998; VENTI-
MIGLIA et al., 1999).

Para RAMBO et al. 

(2003) este aumento no 
rendimento tem sido as-
sociado a vários fatores, 
como o melhor uso da 
água devido ao sombre-
amento mais rápido do 
solo, melhor distribui-
ção de raízes, redução da 
competição intraespecí-
fica, maior habilidade de 
competição com plantas 
daninhas, exploração 
uniforme da fertilidade 
do solo e maior e mais rá-
pida intercepção da ener-
gia solar.

É provável que ajustes 
na distribuição espacial 
de plantas ou o aumento 
na população podem au-
mentar a produtividade 
da cultura, especialmente 
no caso de cultivares com 
hábito de crescimento in-
determinado, devido à ar-
quitetura desses materiais 
frequentemente possibili-
tar o aumento na popula-
ção de plantas (OLIVEI-
RA JÚNIOR et al., 2013).

HERBERT e LI-
TCHFIELD (1982), tra-
balhando com a variação 
na população de plantas 
e espaçamentos entre li-
nhas, obtiveram aumento 
de 27% no rendimento 
com o aumento da popu-
lação de 21 para 68 plan-
tas/m2, enquanto MAR-
QUES (1981), testando 
três populações de plan-
tas (25, 35 e 45 plantas 
m-2), três espaçamentos 
entre linhas e quatro ní-
veis de irrigação, obteve 
efeito significativo do 
fator população sobre o 

rendimento de grãos por 
área e número de legumes 
por planta, justificando tal 
resultado pela variação 
ocorrida no rendimento 
por planta e número final 
de plantas nas populações 
empregadas.

Trabalhos com po-
pulação de plantas nem 
sempre têm mostrado 
efeito no rendimento de 
grãos, como os de RU-
BIN (1997) e PIRES et 
al. (1998), os quais uti-
lizaram populações que 
variaram de 8 até 63 
plantas/m2. A inexistência 
de resposta diferenciada 
para rendimento de grãos 
à variação da população 
da soja está intimamente 
relacionada com a plasti-
cidade fenotípica que esta 
cultura apresenta.

O estudo do arranjo 
espacial de plantas ga-
nhou importância com a 
utilização da semeadura 
cruzada da soja, muito em 
função dos concursos de 
máxima produtividade de 
soja. Contudo este arranjo 
apresenta limitações téc-
nicas, tais como o aumen-
to dos custos da operação 
de semeadura, o risco de 
erosão, bem como com o 
tempo necessário para se-
mear a mesma área, além 
da dificuldade operacio-
nal (OLIVEIRA JÚNIOR 
et al., 2013).

Pouco se conhece so-
bre a interação entre o ar-
ranjo espacial de plantas, 
com frequente aumento 
na população e à aplicação 
de fertilizantes para su-
plementação com macro 
e micronutrientes, para 
refinar o manejo da adu-

bação e propiciar os altos 
patamares de produtivida-
de. Portanto, busca-se re-
adequar o arranjo espacial 
entre plantas no sentido de 
atender as novas cultivares 
disponibilizadas aos agri-
cultores, em consonância 
com o avanço no manejo 
dos sistemas de produção 
(OLIVEIRA JÚNIOR et 
al., 2013).

Na cultura da soja o 
espaçamento entre linhas 
interfere na população e 
no crescimento de plan-
tas daninhas, no índice de 
área foliar, na velocidade 
de fechamento das entre-
linhas e no rendimento 
de grãos (BIANCHI et 
al., 2010) porém pouco 
se tem estudado sobre os 
custos de produção que 
compõem as operações 
agrícolas inseridas neste 
contexto.

Assim, o presente estu-
do objetivou avaliar a res-
posta da cultura da soja às 
variações de adubação e 
população de plantas em 
espaçamento reduzido em 
comparação à adubação e 
população recomendadas, 
sob espaçamento conven-
cional. 

O experimento foi 
realizado no Centro de 
Pesquisa e Tecnologia do 
Oeste Baiano, Fundação 
Bahia, em Luís Eduardo 
Magalhães, Bahia, cujas 
coordenadas geográfi-
cas são 12°05’30” S e 
45°42’37” W, com alti-
tude de 758 m, em LA-
TOSSOLO AMARELO 
Distrófico típico (Santos 
et al., 2013) sob sistema 
de cultivo mínimo, e pre-
cipitação pluviométrica 
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no período do ensaio de 
764,6 mm.

Delineado em blo-
cos ao acaso, o experi-
mento composto por 6 
tratamentos consistiu de 
5 combinações entre po-
pulação (recomendada, 
1,5 x recomendada e 2,0 
x recomendada), espaça-
mento (0,25 m e 0,50 m) 
e adubação (recomenda-
da, 1,5 x recomendada e 
2,0 x recomendada), além 
de um tratamento adicio-
nal (espaçamento 0,50 m, 
população e adubação re-
comendada), sendo cada 
unidade experimental for-
mada por 7 linhas de 0,50 
m com 30 m de compri-
mento para o tratamento 
1, e 14 linhas de 0,25 m 
por 30 m de comprimento 
para os tratamentos 2 ao 6.

A variedade de soja 
utilizada foi BRS 8280 
RR, com hábito de cresci-
mento determinado e gru-
po de maturidade relativa 
8.2, recomendada para a 
região na densidade de 
11,5 sementes por metro 
em espaçamento de 0,5 
m entre linhas. Na aduba-
ção de base, recomendada 
conforme análise de solo 
utilizaram-se 400 kg ha-1 
do fertilizante Phosmix 
270 M1 Galvani 02-25-00 
(7% S, 0,08% B, 0,05% 
Cu, 0,2% Mn e 0,15% 
Zn) localizado no sulco 
de semeadura, além da 
aplicação superficial 250 
kg ha-1 de 00-00-60 aos 
15 dias após a emergência 
das plantas.

Na semeadura reali-
zada em 19/11/2014 foi 
utilizada uma semeadora-
-adubadora com 7 linhas 
espaçadas a 0,5 m, sendo 
a operação repetida a fim 

de caracterizar aqueles 
tratamentos com espaça-
mento reduzido, ou seja, 
0,25 m.

Para avaliação da pro-
dutividade e peso de mil 
grãos foram colhidas as 
plantas em três subamos-
tras por parcela em área 
igual 12 m2, sendo estas 
posteriormente trilhadas, 
pesadas e a umidade dos 
grãos determinada e cor-
rigida para 13%. Também 
se avaliou o acamamen-
to das plantas de acordo 
com a escala de notas (1 
à 5), onde a nota 1, cor-
responde a todas ou quase 
todas as plantas eretas, e 
nota 5, mais de 80% das 
plantas acamadas.

Os resultados de cada 
variável foram submeti-
dos à análise de variância 
(5%) e as médias de pro-
dutividade e peso de mil 
grãos foram comparadas 
pelo uso de cinco contras-
tes ortogonais conforme 
as combinações descritas 
anteriormente.

* ns: não significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Scheffé.
Comparação 1: espaçamento de 0,5 m x espaçamento de 0,25 m (considerando população e adubação recomendadas);
Comparação 2: população recomendada x 1,5 população recomendada (considerando espaçamento de 0,25 m e adubação 
recomendada);
Comparação 3: população recomendada x 2,0 população recomendada (considerando espaçamento de 0,25 m e adubação 
recomendada);
Comparação 4: adubação recomendada x 1,5 adubação recomendada (considerando espaçamento de 0,25 m e 1,5 a população 
recomendada);
Comparação 5: adubação recomendada x 2,0 adubação recomendada (considerando espaçamento de 0,25 m e 2,0 a população 
recomendada).

Tabela 1. Produtividade de soja, peso de mil grãos e significância para os contrastes (comparações) de interesse, 
em função das combinações entre espaçamento, população de plantas e adubação. Luís Eduardo 
Magalhães, 2015

Na Tabela 1 são apre-
sentados os resultados de 
produtividade de soja e o 
peso de mil grãos para as 
diferentes combinações 
de espaçamento, popula-
ção e adubação, sendo a 
produtividade média obti-
da de 75,2 sc/ha e o peso 
médio de mil grãos igual 
à 178,4 g.

Quando adotadas as 
recomendações de popu-
lação de 230.000 plantas/
ha e de adubação de 400 
kg/ha, a redução do es-
paçamento de 0,5 m para 
0,25 m não afetou de for-
ma significativa a produ-
tividade de soja, obtendo-
-se valores médios de 
73,7 sc/ha e 80,4 sc/ha, 
respectivamente.

Quando aumentada 
a população de plan-
tas em 50% ou mesmo 
dobrando-a em relação 
à recomendação local, 
mantendo-se a aduba-
ção recomendada, porém 
sob espaçamento reduzi-
do para 0,25 m, também 

não se verificou efeito 
sobre a produtividade de 
soja. Da mesma forma, 
quando cultivada a soja 
sob espaçamento reduzi-
do (0,25 m), porém com 
população e adubação 
aumentadas em 1,5 ou 
2,0 vezes em relação às 
recomendações locais, 
também não foram ob-
servados efeitos sobre a 
produtividade de grãos 
de soja.

Os resultados obtidos 
para o acamamento de 
plantas não foram apre-
sentados em razão das 
notas atribuídas se con-
centrarem ao redor de 1, 
ou seja, todas as plantas 
se encontravam eretas.

Nas condições do 
presente estudo, pode-se 
concluir que a redução no 
espaçamento entre linhas, 
o aumento da população 
de plantas e o aumento da 
adubação empregada não 
influenciaram a produti-
vidade de grãos da cultura 
da soja.
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Melhoramento de Soja para o Oeste da Bahia Safra 2015/16
Silva Neto, S. P1; Pereira, A. F.

Embrapa Cerrados

O melhoramento genético 
de soja visando o sistema pro-
dutivo do Oeste da Bahia tem 
sido feito por meio da parceria 
entre Fundação Bahia e Em-
brapa com vistas a trazer so-
luções viáveis e sustentáveis 
através da genética para os 
principais problemas que afli-
gem o produtor da região. A 
partir da safra 2014/15, o foco 
do programa de melhoramen-
to genético da parceria Embra-
pa – Fundação Bahia começou 
a ser norteado pelas demandas 
levantadas pelo I Workshop de 
Planejamento Estratégico da 
Fundação Bahia, onde foram 
retiradas as principais deman-
das do setor agrícola do Oeste 
da Bahia e do Matopiba e feito 
o alinhamento do planejamen-
to estratégico de longo prazo 
(horizonte de 20 anos). Desta 
forma, as ações do programa 
de melhoramento de soja desta 
parceria está alinhado com as 
estratégias de longo prazo da 
Fundação Bahia e da Embra-
pa, com vistas a proporcionar 
e garantir a sustentabilidade 
do sistema produtivo agrícola 
do Oeste da Bahia. 

A estratégia técnica tem 
sido testar o maior número de 
combinações genéticas possí-
veis, de forma a agrupar em 
cultivares de soja, genes que 
promovam o potencial pro-
dutivo em combinação com 
resistência a fatores bióticos e 
abióticos que tem afetado ne-
gativamente a agricultura do 
Oeste da Bahia.

Por conseguinte, as com-
binações genéticas são feitas 
a partir da utilização do ban-
co de germoplasma de soja 
da Embrapa, atualmente con-
siderado o maior do mundo 
tropical. Em que os cruzamen-
tos são feitos e as populações 
segregantes geradas a partir 
de demandas corretamente le-
vantadas junto aos produtores, 
consultores e cientistas. Após 
a geração das populações se-

gregantes terem sido geradas, 
estas são submetidas às condi-
ções de clima e solo reinantes 
no Oeste da Bahia por meio 
da equipe multidisciplinar de 
pesquisadores baseados na 
Embrapa Cerrados e Embrapa 
Soja, com o apoio da estrutu-
ra de pesquisa e laboratórios 
existentes nestas duas unida-
des da Embrapa, e da unidade 
Embrapa Arroz e Feijão, loca-
lizada em Santo Antônio de 
Goiás, apoiadas pela equipe 
de suporte da Fundação Bahia. 
No período de julho de 2014 
a junho de 2015 foram avalia-
das cerca de 100 mil linhagens 
de soja e selecionadas 3 mil li-
nhagens para os testes de com-
petição agronômica. Ademais, 
o fluxo de trabalho do progra-
ma de melhoramento gené-
tico de soja seguiu seu curso 
normalmente, resultando na 
liberação de novas cultivares 
de soja para a região Oeste 
da Bahia. Deve-se ressaltar 
que a partir dos levantamen-
tos feitos no I Workshop de 
Planejamento Estratégico da 
Fundação Bahia, devidamente 
inseridos no I Plano Diretor da 
Fundação Bahia (2014-2034), 
o programa de melhoramento 
tem buscado selecionar cul-
tivares de soja que atendam 
também a região de expansão 
da agricultura no Matopiba.

Os principais alvos busca-
dos pelo programa de seleção 
de cultivares está na resistên-
cia a fatores abióticos como 
resistência à seca e adaptabi-
lidade às condições físicas e 
químicas dos solos, e a fatores 
bióticos como: aos nematoi-
des de cisto, de galhas (Meloi-
dogyne incognita e Meloido-
gyne javanica), ao nematoide 
das lesões radiculares (Praty-
lenchus brachiurus); fungos 
de solo como Mofo Branco, 
Podridão Radicular de Fitófto-
ra; e a busca de resistência ge-
nética horizontal à Ferrugem 
Asiática. Também do ponto 

de vista do manejo de pragas, 
o programa apresentou culti-
vares contendo genes Bt para 
auxilio no manejo de lagartas. 

Entre os problemas exis-
tentes, o controle de ervas da-
ninhas resistentes a glifosato e 
o controle da resteva de algo-
dão resistente a glifosato é um 
problema alvo para o qual a 
solução genética que está sen-
do indicada são cultivares de 
soja Cultivance, resistentes aos 
herbicidas do grupo das Imida-
zolinonas. Esta tecnologia per-
mite superar estes problemas, 
e indiretamente a ressurgência 
do bicudo nas lavouras de al-
godão do Oeste da Bahia.

No âmbito, da parceria 
público-privada, entre Embra-
pa e Fundação Bahia, tem sido 
possível construir alicerces 
sólidos para garantir o futu-
ro da agricultura do Oeste da 
Bahia nos próximos 20 anos, 
com base na independência 
tecnológica e na cooperação 
técnica e financeira entre as 
duas instituições. 

Como prova disto, alguns 
dos problemas principais que 
afligem a região do Oeste da 
Bahia, podem agora serem 
resolvidos com o uso das se-
guintes soluções genéticas 
(cultivares de soja) fruto desta 
parceria (Tabela 1).

Ao colocar à disposição 
do agricultor da região tais 
soluções, a parceria Embra-
pa – Fundação Bahia sentiu 
a necessidade de envolver os 
produtores e consultores na 
avaliação e validação de suas 

cultivares de soja através da 
colocação à prova seus pro-
dutos nos campos de testes de 
produtores e consultores da re-
gião do Oeste da Bahia. Como 
resultado, na safra 2014/15, 
várias empresas de consul-
toria e produtores testaram a 
cultivares, tanto em áreas ex-
perimentais, como em áreas 
comerciais. Os resultados são 
bastante promissores ao se-
rem comparados às melhores 
cultivares de soja disponíveis 
no mercado da região. A per-
formance das cultivares se 
mostrou competitiva tanto no 
quesito teto produtivo, como 
na possibilidade de oferecem 
maior margem econômica, 
uma vez que não necessitam 
de tantos insumos e defensi-
vos como seus principais con-
correntes. 

Ao se chegar ao momen-
to em que os preços inter-
nacionais das commodities 
agrícolas, como soja, milho e 
algodão, caem abaixo dos ní-
veis alcançados nos últimos 
anos, as cultivares de soja da 
parceria Embrapa – Funda-
ção Bahia, por conterem em 
sua genética combinações que 
oferecem defensividade aos 
principais problemas fitossa-
nitários que afetam a região, 
estabilidade e adaptabilidade. 
Com isso, demonstra-se o po-
tencial e eficiência de resul-
tados do programa de melho-
ramento de soja da parceria 
Embrapa – Fundação BA em 
prol da sustentabilidade da 
agricultura do Oeste da Bahia. 

Tabela 1 – Problemas que afligem a agricultura do Oeste da Bahia e suas 
soluções genéticas
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Cultivares de Soja da Parceria Embrapa Cerrados e Fundação 
Bahia Recomendadas para o Oeste da Bahia na Safra 2015/16

Pereira, A. F.; Silva Neto, S. P.;
Embrapa Cerrados

A expansão do cultivo 
de soja no Brasil vem acom-
panhada por uma série de 
avanços tecnológicos que 
permitem ou contribuem para 
garantir boas produtividades, 
dando maior segurança ao 
produtor. O desenvolvimento 
de cultivares de soja adapta-
das está entre as principais 
tecnologias que contribuem 
para o avanço da sojiculto-
ra nos sistemas de produção 
Brasileiro. Dentro do cenário 
produtivo, a região Oeste da 
Bahia possui características 
específicas, que determinam 
as prioridades para realiza-
ção de trabalhos de pesquisa, 
assim a Embrapa Cerrados, 
em parceria com a Fundação 
Bahia atuam em sinergia para 
a obtenção de cultivares para 
a região. O trabalho de pes-
quisa é contínuo, pois novos 
problemas surgem anualmen-
te, e busca por caraterísticas 
genéticas que auxiliem o pro-
dutor a ter sucesso na ativida-
de agrícola são fundamentais. 
Pode-se citar a crescente im-
portância dos fitonematoides, 
nos sistemas de produção em 
que a soja se faz presente. As 
espécies Meloidogyne incog-
nita e Meloidogyne javanica 
devido à ampla distribuição 
mundial, ao grande número de 
hospedeiros e à interação com 
outros organismos causadores 
de doenças, esses nematoides 
são os principais patógenos 
responsáveis pela limitação 
da produtividade agrícola em 
todo o mundo.

A parceria entre a Em-
brapa Cerrados e a Fundação 
Bahia permitiu o lançamento 
de cultivares com resistência 
a nematoides. A cultivar BRS 
8180RR é resistente ao M. 
incognita e moderadamen-
te resistente ao M. javanica. 
A BRS 8180RR é tolerante 

ao vírus da necrose da haste, 
cuja presença em soja é mo-
tivo de preocupação para os 
produtores, pois em lavouras 
de cultivares suscetíveis, as 
perdas nunca foram inferio-
res a 85%, e em vários casos, 
houve perda total. O vírus é 
transmitido pela mosca bran-
ca, inseto de ocorrência gene-
ralizada em lavouras de soja 
e outras culturas, além de ser 
de difícil controle químico. 
Já a cultivar BRS 8280RR é 
resistente ao M. incognita e 
moderadamente resistente ao 
M. javanica. Por serem re-
sistentes a esses nematoides, 
as novas cultivares de soja 
são indicadas para a inserção 
em sistemas de rotação soja-
-algodão, como observado no 
Oeste da Bahia. Isso porque, 
nas raízes de algodão, o nema-
toide M. incognita causa rup-
tura da epiderme, do xilema e 
do tecido cortical, provocando 
a formação de galhas. Os ma-
teriais também são indicados 
em sistemas em que o milho 
é plantado em sucessão à soja, 
como ocorre no Mato Grosso 
e no Sudoeste de Goiás, pois 
a gramínea é suscetível prin-
cipalmente a esse nematoide. 
Essas cultivares podem ser 
inseridas no refúgio de ma-
teriais Intacta dos grupos de 
maturidade 8.1, 8.2 e 8.3, as-
pecto fundamental para a ma-
nutenção da tecnologia IPRO. 
No contexto desse trabalho de 
pesquisa, a articulação novas 
parcerias com as consultorias 
e os produtores da região per-
mitem avaliar em condições 
de lavoura o comportamento 
das cultivares. Assim no lan-
çamento e ao longo do de-
senvolvimento da cultivar, o 
posicionamento e os detalhes 
técnicos do manejo estarão 
melhor detalhados permitindo 
grande segurança à produção 

comercial. 
Para os produtores que 

optam em plantar cultivares 
de soja convencionais uma 
excelente opção é a cultivar 
BRS 7980, que possui alto 
potencial produtivo apresenta 
alta estabilidade, resistência à 
podridão radicular de fitóftora 
(Phytophthora sojae), doença 
radicular de importância cres-
cente no Brasil. É resistente 
ao nematoide de cisto (raças 
1, 3 e 5) e aos nematoides de 
galhas (M. javanica e M. in-
cognita), em função de seu ci-
clo, permite safrinha de milho 
e algodão em Mato Grosso e 
no Oeste da Bahia, quando 
plantada em áreas irrigadas. 
Outra cultivar convencional 
é a BRS 8780, que também 
apresenta alto potencial pro-
dutivo, grande estabilidade e 
é resistente aos nematoides de 
galhas (M. javanica e M. in-
cognita). O grande destaque 
da safra 2014/2015 foi a cul-
tivar BRS 8381, que foi cam-
peã do Programa Soja Livre 
em todos os eventos na safra 
passada, sendo que na Bahia 
alcançou produtividade de 
83 sacas por hectare, mesmo 
sob as dificuldades climáticas 
do veranico. Além do alto po-
tencial produtivo e da grande 
estabilidade, a cultivar é resis-
tente a M. javanica.

Com a chegada das culti-
vares Intactas, essa parceria 
também intensificou seu tra-
balho para colocar a disposi-
ção do produtor variedades 
com essa tecnologia. Assim 
para a próxima safra os pro-
dutores poderão plantar as 
cultivares BRS 7780IPRO 
(apresenta resistência a M. 
javanica), BRS 9180IPRO e 
BRS 9383IPRO, dos grupos 
de maturidade 7.7, 9.1 e 9.3, 
respectivamente. Apresentam 
alto potencial produtivo, gran-
de estabilidade. Essas culti-
vares, principalmente BRS 
9180IPRO e BRS 9383IPRO, 

também serão indicadas para 
as demais regiões do MATO-
PIBA. Paralelamente será la-
cada a cultivar BRS 9280RR 
para o refúgio das Intacta. 

Outro grupo de cultivares 
em fase de lançamento são 
as variedades de soja BRS 
8482CV e BRS 8082CV to-
lerantes aos herbicidas da 
classe das imidazolinonas, 
que são conhecidos por inibir 
a enzima acetolactato sintase 
(ALS). Essas cultivares foram 
desenvolvidas para o Sistema 
de Produção Cultivance®, que 
é resultado da parceria entre 
a BASF e a Embrapa. Essa 
tecnologia permitirá aos agri-
cultores uma opção de manejo 
capaz de controlar com efici-
ência um grande número de 
espécies de plantas daninhas, 
ou seja, uma nova ferramenta 
para o manejo integrado de 
plantas invasoras. O herbicida 
que será utilizado no sistema 
foi desenvolvido para aplica-
ção em pré-emergência, a fim 
de, proporcionar aos agricul-
tores maior praticidade.

O agronegócio brasileiro, 
em especial o Oeste Baiano, 
se distingue dos demais se-
tores pela eficiência e com-
petitividade. O produtor bra-
sileiro participa diretamente 
da composição do agronegó-
cio, que representa 23% do 
PIB brasileiro, e será prova-
velmente o único setor com 
crescimento mais expressivo 
no ano de 2016. Assim, o país 
deverá contar mais ainda com 
esse setor, até que os rear-
ranjos estruturais necessários 
sejam realizados e permitam 
novo crescimento econômi-
co. Para isso a sustentabili-
dade do setor produtivo deve 
ser buscada e o uso de culti-
vares de soja adaptadas para 
a região Oeste da Bahia con-
tribuirá de forma significativa 
para que as produtividades 
sejam mantidas e principal-
mente elevadas.
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Desempenho de Cultivares de Soja no 
Oeste da Bahia - Safra 2014/15

1Marlo Edirceu Friedrich 2Jackson Almeida Tavares
1Eng. Agr., Marketing e Difusão de Tecnologia Fundação Bahia

2Téc. Agrícola Fundação Bahia

A cultura da soja na região Oeste do Estado da Bahia 
ocupou na safra 2014/15, uma área de 1,42 milhão de 
hectares, com uma produção de 4.174.800 toneladas do 
grão. A alta tecnologia empregada nas propriedades e 
cultivares cada vez mais produtivas são alguns dos fa-
tores que contribuem para a obtenção de altas produti-
vidades do grão.

O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho 
de 36 cultivares de soja, entre convencionais, RR1 e 
RR2 (Intacta), de acordo com suas tecnologias.

O ensaio foi realizado no Centro de Pesquisa e Tec-
nologia do Oeste Baiano, Fundação Bahia, em Luís 
Eduardo Magalhães, Bahia, cujas coordenadas geográ-
ficas são 12º08’90’’ S e 45º71’04’’ W, altitude de 765 
metros, em Latossolo Amarelo Distrófico típico, sob sis-
tema de cultivo mínimo. A precipitação pluviométrica 
no período do ensaio de 755,47 mm.

A semeadura foi realizada em 27/11/2014 utilizan-
do-se uma semeadora-adubadora com 7 linhas espa-
çadas a 0,5 m utilizando a densidade de sementes m-1 
de acordo com a recomendação para cada cultivar. Na 
adubação de base, realizada conforme análise de solo 
utilizaram-se 400 kg ha-1 do fertilizante 02-25-00 + mi-
cro localizado no sulco de semeadura, além da apli-
cação superficial 250 kg ha-1 de 00-00-60 aos 15 dias 
após a emergência das plantas.

Para avaliação da produtividade e peso de mil grãos 
foram colhidas, de forma manual, as plantas de 4 linhas 
de 6 m (12 m2) dentro de cada repetição, sendo estas pos-
teriormente trilhadas, pesadas e a umidade dos grãos de-
terminada e corrigida para 13%. Foram avaliados ainda, 
a altura média de plantas e da inserção da primeira va-
gem e estande final de plantas, por ocasião da colheita.

O delineamento experimental utilizado foi o de blo-
cos ao acaso, onde cada parcela foi composta por sete 
linhas de 0,5 m por 10 metros de comprimento, com 
quatro repetições.

Os resultados de produtividade foram submetidos à 
análise de variância e as médias comparadas por meio 
do teste Scott-Knott, ao nível de 5% de significância, 
através do programa SASM-Agri.

De acordo com os resultados obtidos, dentre as cul-
tivares convencionais, a BRS Raimunda e NA 8843 fo-
ram significativamente mais produtivas. Nas cultivares 
RR1, a TMG 132 RR, MSOY 9144 RR, BRS 8280 RR, 
TMG 1188 RR e P98Y12 foram as mais produtivas. Já 
entre as cultivares RR2 (Intacta), estatisticamente não 
houve diferença significativa na produtividade.

Tabela 1. Resultados obtidos de altura de plantas e inserção da 1ª vagem,
estande final de plantas, peso de mil grãos (PMG) e produtividade 
em kg ha-1 e sacas ha-1 das cultivares convencionais. Luís Eduar-
do Magalhães, 2015

* As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado 
o Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade.

Tabela 2. Resultados obtidos de altura de plantas e inserção da 1ª vagem,
estande final de plantas, peso de mil grãos (PMG) e produtividade 
em kg ha-1 e sacas ha-1 das cultivares RR1. Luís Eduardo Maga-
lhães, 2015

* As médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem estatisticamente entre si. Foi 
aplicado o Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade.

Tabela 3. Resultados obtidos de altura de plantas e inserção da 1ª vagem,
estande final de plantas, peso de mil grãos (PMG) e produtividade 
em kg ha-1 e sacas ha-1 das cultivares RR2 (Intacta). Luís Eduardo 
Magalhães, 2015

*As médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem estatisticamente entre si. Foi 
aplicado o Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade.
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Desafios Fitosanitários no Cenário Agrícola Atual

Nos últimos anos nossa 
agricultura vem passando 
por várias situações de tur-
bulência. Seja nos aspectos 
de gestão onde temos que 
trabalhar com os constan-
tes aumentos nos custos de 
produção, variação cambial, 
tributos e outros fatores, seja 
nas condições climáticas 
nem sempre favoráveis que 
interferem negativamente 
em nosso negócio.

Não bastassem os fa-
tores externos que, muitas 
vezes, fogem ao controle 
do agricultor temos os pro-
blemas inerentes a própria 
exploração como o sur-
gimento de novas pragas, 
a alteração de hábitos de 
pragas existentes e as difi-
culdades de controle.

Considerando que a ex-
ploração agrícola faz parte 
de um sistema de produção 
integrado onde não podere-
mos tratar de forma isolada 
uma propriedade (fazenda) 
ou mesmo uma cultura (den-
tro de uma fazenda ou de 
uma região) pois os proble-
mas são comuns e no intui-
to de alertar e conscientizar 
nossos produtores e pessoas 
envolvidas na atividade, te-
ceremos alguns comentários 
sobre fatores que ainda es-
tão em nossas mãos mas que 
poderão ser perdidos se não 
manejados adequadamente.

O grande desafio - MA-
NEJO DE RESISTÊN-

CIA DE PRAGAS

É de conhecimento geral 
que as pragas (considere-se 
como pragas todos os in-
setos, patógenos, ervas da-

ninhas, nematoides...) tem 
uma capacidade enorme de 
adaptar-se as condições de 
ambiente, inclusive superior 
as plantas cultivadas. Prin-
cipalmente, quando subme-
tidas a um processo onde 
os indivíduos mais fortes, 
tolerantes ou resistentes são 
selecionados pelo uso ina-
dequado ou continuado de 
uma mesma tecnologia ou 
produto.

O principal ponto a ser 
considerado para vencer 
este desafio é o manejo cul-
tural, através da adoção ra-
cional e inteligente de práti-
cas que venham a minimizar 
os problemas. São práticas 
como uma boa correção de 
solos, a rotação de culturas, 
plantio direto, vazio sanitá-
rio, uso de variedades adap-
tadas e com resistência ou 
tolerância a pragas, controle 
biológico entre outras que 
vão garantir uma vantagem 
competitiva contra os fa-
tores adversos normais na 
condução das lavouras.  

O manejo correto na 
aplicação dos produtos fitos-
sanitários, através da rotação 
de modos de ação, limitação 
de número de aplicações do 
mesmo modo de ação e uso 
de produtos mais seletivos, 
é fundamental para manter 
a eficiência e longevidade 
dos produtos. Neste senti-
do, podemos citar e alertar 
sobre alguns casos de baixa 
eficiência, tolerância ou re-
sistências já comprovadas 
de alguns produtos e tecno-
logias, tais como: de alguns 
fungicidas no controle da 
ferrugem da soja; ervas em 
relação a glifosato, herbi-

cidas convencionais folhas 
estreitas e folhas largas; in-
seticidas no controle de la-
gartas, bicudos, mosca bran-
ca; transgênicos (Bt’s) nas 
culturas de algodão, milho 
e soja em relação a lagartas 
(“Spodopteras, falsa medi-
deiras, Helicoverpas...”).

O manejo de cultivares 
TRANGÊNICOS necessita 
de regras para seu uso para 
que não sejam perdidos em 
curto espaço de tempo. Al-
gumas das proteínas utili-
zadas são comuns entre as 
culturas e não é recomen-
dável pela classe científica 
e não é utilizado em outros 
países produtos com proteí-
nas isoladas como é o caso 
da soja Intacta que tem so-
mente uma proteína. Para 
minimizar o risco da resis-
tência todos, sem exceção, 
deverão adotar corretamen-
te a prática da implantação 
dos refúgios.

Com o aparecimento da 
Helicoverpa e consequên-
cias (prejuízos) conheci-
das as entidades locais se 
mobilizaram e após mui-
tos estudos foi proposto o 
PROGRAMA FITOSSA-
NITARIO DA BAHIA. 
Aconselhamos a todos que 
conheçam o programa, 
acessem-no através dos sites 

da Fundação Bahia, Aiba ou 
Abapa e adotem as práticas 
ali recomendadas (http://
aiba.org.br/wp-content/
themes/aiba/img/Cartilha-
-Programa-Fitossanitario-
-da-Bahia3.pdf).

Novas pragas continu-
am ameaçando nosso sis-
tema de produção, já foram 
detectadas em outras regi-
ões do país e precisamos 
monitorar sua eventual pre-
sença para poder combate-
-las adequadamente. Entre 
elas a erva Amaranthus pal-
meri uma espécie de caruru 
altamente resistente a her-
bicidas, outras espécies de 
lagarta como a Helicoverpa 
punctigera a mosca da has-
te da soja Melanagromysa 
sp que provoca danos signi-
ficativos.

Na dúvida, consulte um 
Engenheiro Agrônomo. Te-
mos muitos profissionais 
qualificados nas empresas 
de consultoria, autônomos 
ou em fazendas que podem 
ajudar na tomada de deci-
sões.

A sustentabilidade de 
nossa agricultura depende 
de cada um de nós. Façamos 
cada um a sua parte, mini-
mizando os problemas fitos-
sanitários e tenhamos boas 
colheitas.

Ezelino Carvalho
Engenheiro Agrônomo – EQUIPE Consultoria Agronômica.
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Avaliação da Eficiência de Diferentes Programas 
de Fungicidas no Controle do Complexo de

Doenças Foliares na Cultura da Soja (Glycine Max)
Regional Luís Eduardo Magalhães/BA

 Palmas/TO

Considerada uma das prin-
cipais commodities agrícolas, a 
soja (Glycine max L.) é uma das 
principais culturas semeadas no 
Brasil, tanto em volume como na 
geração de renda (PAPA, 2008), 
sendo de grande importância eco-
nômica em nível nacional e mun-
dial. 

O Brasil é o segundo produtor 
mundial de soja, com produtivi-
dade de 85,6 milhões de tonela-
das (safra 2013/2014), inferior 
apenas para os EUA. A alta qua-
lidade e o baixo custo de produ-
ção fazem com que a mesma seja 
considerada a mais importante 
fonte de proteína e óleo vegetal 
no mundo. No Brasil o aumento 
da área plantada é advento do me-
lhoramento genético, do uso de 
novas tecnologias e do desenvol-
vimento de cultivares adaptadas 
ao clima tropical (REIS, 2005). 
Na safra 2013/2014 o Brasil al-
cançou área cultivada de 30,135 
milhões de hectares e produtivi-
dade média de 2.842 kg ha-1, sen-
do que o potencial produtivo para 
a soja é de 3.600 kg ha-1. Para a 
safra de 2014/2015 a expectativa 
é de crescimento, para ambos os 
indicadores (CONAB, 2014). 

Sendo assim, as doenças estão 
entre os fatores que mais limitam 
a obtenção de maiores rendimen-
tos da cultura da soja, e hoje já 
existem aproximadamente 50 do-
enças identificadas causadas por 
fungos, bactérias, nematoides e 
vírus (EMBRAPA, 1998). Segun-
do Gomes (2008) a ocorrência de 
patógenos é um dos fatores que 
mais afeta a produtividade da cul-
tura da soja.

Tabela 1. Tratamentos
A cada aplicação foi adicionado à calda de pulverização adjuvante óleo mineral nas respectivas dosa-
gens dos fornecedores.
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Material e Método
O ensaio foi condu-

zido no campo de pes-
quisas Fundação Bahia, 
município de Luís Edu-
ardo Magalhães – BA, 
durante o período de 
outubro a abril na safra 
2014/15. As médias de 
temperatura e precipi-
tação pluviométrica são 
de 24°C e 1200 mm, 
respectivamente, sendo 
a precipitação distribuí-
da essencialmente entre 
os meses de novembro a 
abril, porém sem proble-
mas com estiagem, pois 
o experimento foi con-
duzido com suplementa-
ção hídrica fornecida via 
pivô central.

Conclusão
De acordo com os 

resultados obtidos, ve-
rificou-se que os trata-
mentos utilizados fo-
ram responsivos para 
a manutenção da pro-
dutividade, com ênfase 
para o tratamento 5 e 
6, que apresentaram in-
cremento de produção 
em relação a testemu-
nha na ordem de 29%, 
ou seja, a utilização de 
Piraclostrobina + Epo-
xiconazol (Opera) nas 
fases iniciais da cultura 
(vegetativo) associados 
a aplicações subsequen-
tes de Piraclostrobina + 
Fluxapiroxade (Orkes-
tra) (R1 e R2/3) mos-
tram-se eficientes para o 
controle do complexo de 
manchas  foliares e fer-
rugem.

Tabela 2. Porcentagem de Controle do ataque de Corynespora cossicolaobre a cultura da soja, em
cultivo irrigado, avaliação final após a última aplicação de fungicidas Luís Eduardo Magalhães – BA, 
Safra 14/15

Tabela 3. Porcentagem de Controle do ataque de Phakopsora pachyrhizi sobre a cultura da soja, em cultivo
irrigado, avaliação final após a última aplicação de fungicidas Luís Eduardo Magalhães – BA, Safra 
14/15

Tabela 4. Produtividade da cultura da soja tratada com diferentes programas de aplicação de fungicida, Luís
Eduardo Magalhães – BA, Safra 2014/15.
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Sistemas de Cultivo, Rotação de
Culturas e Espécies de Cobertura do

Solo para Prática do SPD

 Embrapa Algodão
Julio Cesar Bogiani, Fabiano José Perina

Nos últimos anos, a 
região oeste da Bahia 
vem enfrentando proble-
mas sérios de veranicos 
prolongados com quedas 
de produtividade do al-
godoeiro. Quando estes 
veranicos ocorrem em 
estádios de alta deman-
da de água pela planta, 
os prejuízos são ainda 
maiores. Alternativas 
como o uso de cobertu-
ra do solo com biomassa 
podem minimizar estes 
problemas, pois podem 
diminuir as perdas de 
água por evaporação, e 
consequentemente au-
mentar a eficiência do 
uso da água do solo pe-
las culturas. Por isso, 
adequar o sistema de 
cultivo e o manejo das 
áreas com práticas que 
envolvam semeadura 
de espécies recicladoras 
de nutrientes, condicio-
nadoras do solo forma-
doras de biomassa para 
cobertura do solo e esta-
bilidade do sistema plan-
tio direto (SPD), bem 
como a rotação de cul-
turas, manejo do solo e 
uso eficiente de adubos, 
mostra-se uma excelente 
estratégia para melho-
rar as condições físicas, 
químicas e biológicas 
dos solos em função 
dos benefícios auferi-
dos pela matéria orgâni-

ca, bem como manter a 
sustentabilidade da área 
de cultivo, construção e 
manutenção da fertilida-
de adequada para se ter 
altas produtividades ao 
longo dos anos. 

Medidas como essa 
são de extrema impor-
tância, principalmente 
porque o sistema de pro-
dução de algodão predo-
minante na região oeste 
baiano é caracterizado 
pelo de preparo conven-
cional (SC) que baseia-
-se na  intensa mobi-

lização do solo, e por 
isso tem ocasionado a 
degradação das proprie-
dades físicas, químicas e 
biológicas do solo, bem 
como pelo  monocultura 
e pelo uso intensivo de 
insumos. Neste sistema, 
para se obter produtivi-
dades satisfatórias, pre-
cisa-se cada vez mais de 
maiores quantidades de 
fertilizantes, herbicidas, 
inseticidas, fungicidas 
e outros insumos, que 
além de aumentarem 
os custos de produção, 
também promovem de-
sequilíbrios no agroe-
cossistema. 

Neste sentido, infor-
mações técnicas são im-
portantes para auxiliar 
na melhoria do manejo 
das lavouras em amplos 
sistemas de cultivo, fa-
vorecendo o aumento da 
estabilidade dos solos e 
sua conservação e à mi-
gração para sistemas de 
produção mais sustentá-
veis que proporcionem 
produtividades satisfa-
tórias nos cultivos de 
algodão em rotação com 
soja e milho no cerrado 
baiano. Sendo assim, fo-
ram instalados unidades 
para mostrar a viabilida-
de do sistema de rotação 

FIGURA 1. Produtividade de algodão em caroço cultivado sob SC e monocultivo, e sob SPD em rotação. Cores 
verde, vermelho e preto são referentes as culturas feitas nas safras 2012/13, 2013/14 e 2014/15, respectivamente. 

 *Cultivo de Milho em consórcio com B. ruziziensis no sistema santa-fé. **Cultivo de sorgo ou Crotalária ochroleuca em sucessão 
à soja
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envolvendo soja, milho 
e algodão, tendo o mo-
nocultivo destas culturas 
para efeito comparativo. 

No sistema de pre-
paro do solo para cul-
tivo do algodoeiro em 
SC e monocultivo e em 
SPD no sistema de ro-
tação com soja e milho, 
os resultados das safras 
2013/15 e 2014/15 mos-
traram que a produtivi-
dade do algodoeiro em 
SPD sob palhada de mi-
lho + B. ruziziensis e de 
sorgo na safra 2013/14, 
bem como sob palhada 
de milho + B. ruzizien-
sis na safra 2014/15, 
superou a produtividade 
do algodoeiro cultivado 
sob SC (Figura 1).

Nota-se ainda que, 
nas safras 2013/14 e 
2014/15, onde foi se-
meado milheto nas pri-
meiras chuvas que an-
tecederam a semeadura 
do algodoeiro cultivado 
em SC e monocultivo, a 
produtividade de algo-

dão em coroço foi maior 
que no tratamento onde 
o algodoeiro foi cultiva-
do em SC e solo nú (Fi-
gura 1). Isto evidencia 
os benefícios da palha-
da do milheto, mesmo 
no SC. 

Estes dados mostram 
que a tecnologia do SPD 
foi bastante eficiente, 
sendo promissora para a 
conservação do solo nas 
condições tropicais e um 
dos requisitos para ga-
rantir a eficiência desse 
sistema é a adequada co-
bertura do solo exercida 
pelas espécies formado-
ras de palha (Hernani & 
Salton, 2001). Essas de-
vem ter boa produção de 
biomassa e ser suficien-
temente persistentes, 
para a proteção física do 
solo e disponibilização 
de nutrientes durante os 
períodos de excesso ou 
escassez de água (Nunes 
et al., 2006). Ainda, o 
benefício dessas plantas 
em absorver nutrientes 

TABELA 1. Quantidade de nutrientes acumulada (kg/ha) na biomassa formada espécies de cobertura em consórcio com milho ou em sucessão à soja.

das camadas subsuper-
ficiais do solo e os libe-
ram, posteriormente, na 
camada superficial pela 
decomposição dos seus 
resíduos é extremamente 
interessante, principal-
mente para os nutrien-
tes de alta mobilidade, 
como nitrogênio, potás-
sio e boro, e em lavou-
ras sob solos arenosos, 
como os encontrados no 
cerrado da Bahia. 

Na Tabela 1 está 
apresentado a quanti-
dade de NPK acumula-
do na matéria seca das 
biomassas formadas 
nas unidades montadas 
para apresentar carac-
terísticas de diferentes 
espécies formadoras de 
biomassa cultivada em 
consórcio com o milho 
no sistema santa-fé e se-
meadas logo após a co-
lheita da soja. Estes va-
lores foram obtidos pela 
relação entre o teor do 
nutriente na biomassa e 
sua quantidade formada. 

Um detalhe interessante 
é o menor acúmulo des-
tes nutrientes na biomas-
sa do tratamento pousio 
quando comparado com 
a biomassa dos trata-
mentos que tiveram cul-
tivo com espécies de co-
bertura, principalmente 
o potássio, que é de fá-
cil lixiviação. Estes da-
dos mostram o potencial 
destas plantas como re-
cicladora de nutrientes. 
Ao recuperar este ele-
mento das camadas mais 
profundas e trazê-lo à 
superfície do solo, ele 
poderá ser reutilizado 
pelas culturas sequentes, 
como o algodão. Isto 
significa uma economia 
da aplicação de aduba-
ção com potássio, por 
exemplo, haja vista que, 
numa condição de SC e 
sem as plantas de cober-
tura, esta diferença de 
potássio contida na sua 
biomassa deveria ser re-
posta através de adubos.



Boletim Divulgação dos Resultados  de Pesquisas Safra 2014/15 Set/15
Ano II - Nº 02Pág. 14

Estimavita de Produtividade e de Perdas por 
Apodrecimento em Cultivares de Algodoeiro

no Cerrado da Bahia, Safra 2014/15
Murilo Barros Pedrosa1, Camilo de Lelis Morello2, João Luis da Silva 

Filho2, Eleusio Curvelo Freire3, Nelson Dias Suassuna2,
Welinton Pereira Oliveira4, Jackson Almeida Tavares4, 

Arnaldo Rocha de Alencar5, Eliomar Ramos de Oliveira4

1Eng. Agr. Dr. Fundação Bahia 2Eng. Agr. Dr. Embrapa Algodão 3Eng. 
Agr. Dr. Cotton Consultoria/Fundação Bahia 4Técnico Agrícola Fundação 
Bahia 5Técnico Agrícola Embrapa Algodão

INTRODUÇÃO
Na safra 2014/15 a região 

Oeste do estado da Bahia 
plantou, aproximadamente, 
290 mil hectares com a cultu-
ra do algodoeiro, envolvendo 
predominantemente cultiva-
res transgênicas com resistên-
cia a lepidópteros e tolerância 
a herbicidas. Na referida sa-
fra, aconteceram períodos de 
estiagem durante o desen-
volvimento das plantas e, de 
alta pluviosidade próximo da 
época de colheita.  Aparente-
mente, a estiagem não afetou 
significativamente o poten-
cial produtivo das lavouras, 
por ter ocorrido em estádios 
iniciais de desenvolvimento 
das plantas. Posteriormente 
as lavouras, de modo geral, 
apresentavam condições fa-
voráveis à obtenção de ele-
vadas produtividades (supe-
rior a 300@ de algodão em 
caroço/ha), porém, no mês 
de abril e início do mês de 
maio ocorreram chuvas por 
vários dias consecutivos. 
Esse excesso de umidade, em 
fase de abertura de capulhos, 
com elevado sombreamento 
(baixa inserção de radiação) 
nos ramos inferiores, con-
dicionou o apodrecimento 
anormal de maças e capulhos, 
com consequente redução em 
produtividade. Diante desse 
cenário, no presente traba-
lho, objetivou-se apresentar 
estimativas de produtivida-
de e as perdas causadas pelo 
apodrecimento em maçãs 
nas cultivares de algodoeiro 
atualmente disponíveis para 
plantio no cerrado brasileiro.

METODOLOGIA
Foram cultivadas, na 

área experimental do Cen-
tro de Pesquisa e Tecnologia 
do Oeste-CPTO/Fundação 
Bahia, 26 cultivares de al-
godão. Tais cultivares foram 
divididas em dois ensaios 
de acordo com a classifica-
ção dada por seus obtentores 
como apresentando ciclo mé-
dio-precoce e médio-tardio. 
Estas fazem parte do ensaio 
nacional de cultivares anu-
almente cultivado em vários 
locais no cerrado brasileiro. 
Cada ensaio com 13 trata-
mentos foi plantado no mês 
de dezembro 2014 seguindo-
-se o delineamento em blo-
cos casualizados com quatro 
repetições, densidade de se-
meadura de 8 a 9 plantas/m 
e em parcelas de 7,6m2. Para 
avaliação da estimativa de 
perdas por apodrecimento fo-
ram coletadas e contadas to-
das as maças apodrecidas em 
uma linha de 5 metros, uma 
semana após o final do perío-
do de chuvas (2ª quinzena do 
mês de maio), foi atribuído o 
peso de capulho de 5,5 gra-
mas para cada maçã perdida, 
calculando-se posteriormente 
o peso de algodão em caro-
ço perdido por parcela e por 
hectare. No final do ciclo da 
cultura foram colhidas inte-
gralmente as parcelas para 
estimativa da produtividade. 
Todos os dados obtidos sub-
metidos à análise da variân-
cia, sendo as médias diferen-
ciadas pelo teste de Scoot e 
Knott, a 5% de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUS-
SÃO

Na Tabela 1 encontram-
-se os resultados obtidos no 
ensaio nacional de cultiva-
res de ciclo médio-precoce 
instalado do CPTO. Houve 
diferença estatística entre 
as cultivares   pelo teste de 
Scoot e Knott  (1 e 5 % de 
probabilidade) para todas as 
características avaliadas, ex-
ceto para uniformidade de 
fibras (UNF). Com relação a 
produtividade (PAC) foi pos-
sível separar as cultivares em 
dois grupos: aquele formado 
pelas cultivares que apresen-
taram produtividade acima 
da media geral de 341@/ha 
(NuOpal, BRS 369RF, DP 
555BGRR, BRS 335, IMA 
CV 690, TMG 41WS e TMG 
43WS), e aquelas que apre-
sentaram produtividade abai-
xo desta média (DeltaOpal, 
BRS 286, BRS 368RF, IMA 
5675 B2RF, IMA 08WS e 
TMG 11 WS), conforme ilus-
trado na Figura 1. Quanto 
ao apodrecimento de maças 

observa-se perda média esti-
mada em 71,2@ de algodão 
em caroço/ha,  também foi 
possível separar as cultivares 
em dois grupos. No grupo, 
constituído pelas cultivares 
mais precoces, obteve-se es-
timativa de apodrecimento 
acima de 70@/ha, no qual es-
tão as cultivares TMG 11WS 
(109,5@/ha, com 22,7 ma-
ças podres/metro), BRS 286 
(98,2@/ha, com 20,4 maças 
podres/metro), BRS 368RF 
(84,9@/ha, com 17,6 maças 
podres/metro), Delta Opal 
(83,2@/ha, com 17,3 ma-
ças podres/metro), DP 555 
BGRR (76,2@/ha, com 15,8 
maças podres/metro) e IMA 
5675 B2RF (74,8@/ha, com 
15,5 maças podres/metro). 
O segundo grupo, com es-
timativas de perdas abaixo 
de 70@/ha composto pelas 
cultivares BRS 335 (62,5@/
ha, com 13,0 maças podres/
metro), IMA 08WS (61,5@/
ha, com 12,8 maças podres/
metro), BRS 369RF (59,8@/
ha, com 12,4 maças podres/

Tabela 1 - Resultados médios de caracterísricas de fibra, produtividade e
apodrecimento obtidos no Ensaio Nacional de Cultivares de Ci-
clo Médio-Precoce. CPTO, 2014/15

PAC (Produtividade de algodão em caroço - @/ha), PFB (percentagem de fibra), 
MIC(Indice Micronaire), LEN (comprimento de fibras em mm), STR (Resistência de 
fibra em gf/tex), UNF (unifornidade de fibras) e Podres (estimative de maças podres 
em @/ha). 
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metro), IMA CV 690 (57,9@/
ha, com 12,0 maças podres/
metro), TMG 43WS (56,9@/
ha, com 11,8 maças podres/
metro), NuOpal (52,3@/ha, 
com 10,9 maças podres/me-
tro) e TMG 41WS (47,5@/
ha, com 9,9 maças podres/
metro). A Figura 2 apresenta 

as perdas por apodrecimento 
em arrobas/ha e o percentual 
de perdas com relação a pro-
dutividade por cultivar.

A Tabela 2 apresenta os 
resultados obtidos no ensaio 
de cultivares de ciclo médio-
-tardio. Observa-se que a mé-
dia geral para cultivares de 

Figura 1. Estimativa da produtividade de algodão em caroço obtidas nas
cultivares de ciclo médio-precoce. CPTO, 2014/15.

ciclo médio-tardio foi menor 
quando comparado com as 
de ciclo médio-precoce. As 
cultivares que apresentaram 
produtividade acima da mé-
dia foram: FM 975WS, BRS 
371RF, TMG 82WS, FM 
944GL, IMA CD 6036 e FM 
982GL, conforme ilustra-
do na Figura 3. A Figura 4 
apresenta as perdas por apo-
drecimento de maças nesse 
grupo de cultivares e a per-
centagem de perdas com re-
lação a produtividade de cada 
cultivar. De acordo com o tes-
te utilizado, estas não diferi-
ram estatisticamente entre si, 
contudo a maioria apresen-
tou estimativa de perdas p. 
odrecimento acima da média 
geral do ensaio. Os maiores 
valores estimados de apodre-
cimento foram nas cultiva-
res IMA CD 6035 (113,4@/
ha), TMG 82WS (107,6@/
ha), FM 944GL (105,9@/
ha), BRS 370RF (96,7@/
ha), BRS 372 (95,3@/ha), 
IAC 26 RMD (90,7@/ha) e 

Figura 2. Estimativa de perdas por apodrecimento (Podre @) e
percentual de perdas (% Apodrecimento) nas cultivares de 
ciclo médio-precoce. CPTO, 2014/15.

Figura 3. Estimativa da produtividade de algodão em caroço obtidas nas
cultivares de ciclo médio-tardio. CPTO, 2014/15.

Figura 4. Estimativa de perdas por apodrecimento (Podre@) e percentual
de perdas (% Apodrecimento) nas cultivares de ciclo médio-
-tardio. CPTO, 2014/15.

Tabela 2 - Resultados médios de caracterísricas de fibra, produtividade e
apodrecimento obtidos no Ensaio Nacional de Cultivares de 
Ciclo Médio-Tardio. CPTO, 2014/15.

PAC (Produtividade de algodão em caroço - @/ha), PFB (percentagem de fibra), MIC(Indice 
Micronaire), LEN (comprimento de fibras em mm), STR (Resistência de fibra em gf/tex), UNF 
(unifornidade de fibras) e Podres (estimative de maças podres em @/ha). 

FM 982GL (87,8@/ha). As 
cultivares com menores es-
timativas de perdas, abaixo 
da média geral, foram BRS 
371RF (85,9@/ha), TMG 
81WS (84,9@/ha), FM 
975WS (81,3@/ha), IMA CD 
3869 (71,6@/ha), BRS 336 
(64,9@/ha) e IMA CD 8276 
(50,9@/ha).

CONCLUSÃO
- foi comprovada varia-

bilidade significativa entre 
as cultivares de ciclo médio-
-precoce, em termos de po-
tencial de ocorrência de fru-
tos podres e, portanto, perdas 
por apodrecimento;

- as cultivares com maio-
res perdas por apodrecimento 
nem sempre foram as menos 
produtivas;

- mesmo não tendo sido 
verificada diferença estatística 
significativa entre as cultivares 
de ciclo médio-tardio, observa-
-se que em valores absolutos, 
existem diferenças quanto ao 
apodrecimento de maças.
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Desenvolvimento de Cultivares Convencionais e 
Transgênicas do Programa de Melhoramento
Genético do Algodoeiro no Cerrado da Bahia

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

O programa de melhoramento genético do algodoeiro da 
parceria Embrapa Algodão / Fundação Bahia envolve as fa-
ses de identificação de genitores, geração das populações se-
gregantes, condução e avanço dessas populações, seleção de 
plantas, abertura de progênies das plantas selecionadas, ensaio 
de linhagens preliminares (ELP), ensaios de linhagens avan-
çadas (ELA) e ensaio de linhagens finais (ELF). A partir de 
então, são escolhidas as linhagens candidatas a lançamento 
como cultivares, para posterior avaliação em ensaios de Valor 
de Cultivo e Uso (VCU). No programa são avaliadas linha-
gens convencionais e transgênicas de fibra média ou longa.

Nas fases iniciais, manusear e avaliar milhares de genóti-
pos quanto a todas as características agronômicas, fitossanitá-
rias e tecnológicas de fibra, além da incorporação de eventos 
transgênicos, exige boa estrutura de pesquisa, pessoal qualifi-
cado e modernas estratégias de seleção. No caso da parceria 
Embrapa Algodão/Fundação Bahia, o uso da seleção assistida 
por marcadores moleculares para resistência a virose, man-
cha angular, nematoide das galhas e incorporação de eventos 
Roundup Ready Flex (RF) e Bollgard II (B2) tem otimizado 
sobremaneira a eficiência do processo seletivo, aumentando a 
confiança que a descendência dos genótipos ora selecionados 
mantenha as características de interesse. Associado a isso, a 
possibilidade de avanço de gerações em casas vegetação mini-
miza custos com mão de obra e aumenta o controle 
de pureza genética das linhagens selecionadas. 

Em contrapartida, nas fases finais do progra-
ma, a partir de linhagens avançadas, os ensaios 
são compostos por menos genótipos e conduzidos 
em vários locais, permitindo mensurar os efeitos 
da interação genótipos x ambientes. Nessa fase, o 
apoio que o programa tem recebido das fazendas 
que aceitam a instalação dos ensaios tem sido con-
dição sine qua non para identificação dos melhores 
materiais em condições de cultivo.

Na introgressão de transgenia, o uso de seleção 
assistida e a possibilidade de conduzir até cinco ge-
rações em dois anos, permitiu obter, em curto es-
paço de tempo, linhagens finais B2RF, que foram 
testadas em ensaio de VCU em três locais no Brasil 
na safra 2014/15. Essas linhagens, atualmente em 
multiplicação na estação experimental irrigada da 
Embrapa Algodão, em Barbalha – CE, derivam de 
linhagens elites convencionais de elevada produ-
tividade e qualidade de fibra. Dentre essas, me-
recem destaque a linhagem CNPA GO 2014-33 

Tabela 1. Valores para produtividade de algodão em caroço (PAC), em @/ha,
produtividade de algodão em fibra (PAP), em @/ha, percentagem de fibra 
(PF), em %, índice de finura micronaire (MIC), comprimento de fibra (LEN), 
em mm, resistência de fibra (STR), em gf/tex, para cada uma das linhagens e, 
ou, cultivares obtidos na análise conjunta do ensaio de Valor de Cultivo e Uso 
conduzidos na Fazenda São Francisco e no CPTO, safra 2014/15.

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre pelo teste de Scott e Knott (p<0,05); 
CV: coeficiente de variação experimental; F trat: valor do teste F entre tratamentos; *: significativo ao 
nível de 5%; **: significativo ao nível de 1%; ns: não significativo.

B2RF com qualidade de fibra superior e as linhagens CNPA 
GO 2014-24 B2RF, CNPA GO 2014-30 B2RF e CNPA GO 
2014-31 B2RF, com moderada resistência à mancha de ramu-
lária. Na safra 2015/2016, esse conjunto de linhagens passa 
a integrar uma ampla rede de ensaios de avaliação em todo o 
cerrado do Brasil.

Também tratando-se de linhagens em ensaio de VCU, na 
Tabela 1 encontram-se os resultados da safra 2014/15, na 
média de dois locais de avaliação. Com exceção de quatro li-
nhagens convencionais, as demais linhagens em avaliação são 
transgênicas, portadoras de tolerância ao herbicida glifosato 
(evento Roundup Ready Flex). Verifica-se que as linhagens 
CNPA GO 2010-118 RF e CNPA GO 2010-119 RF, embora 
com produtividades de algodão em pluma estatisticamente si-
milares à testemunha BRS 368RF, obtiveram valores absolu-
tos de produtividade superiores a testemunha BRS 368RF em 
10 e 29 @ de pluma/ha, respectivamente. Além das elevadas 
produtividades, destaca-se ainda a linhagem CNPA BA 2009-
2059 RF 42 pela sua excelente qualidade de fibra, com valores 
de micronaire de 4,5; comprimento de fibra de 33,7 mm e re-
sistência de fibra de 35,9 gf/tex. Esses desempenhos, que estão 
sendo verificados nas linhagens em estágio mais avançados 
do programa, são indicativos de que a estratégia adotada na 
exploração da variabilidade genética e nas etapas de seleção 
estão sendo eficientes, gerando perspectivas positivas quanto 
ao lançamento de cultivares de elevado potencial produtivo, 
qualidade de fibra e resistência à doenças e nematoides.
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Avaliação de Cultivares no Cerrado da Bahia – Safra 2014/15
1Eleusio Curvelo Freire 2Murilo Barros Pedrosa 3Milton Ide

1Cotton Consultoria 2Fundação Bahia 3Ide Consultoria

As empresas obtentoras 
de cultivares registraram 
e protegeram no MAPA 
28 cultivares transgênicas 
que foram disponibiliza-
das no mercado, juntamen-
te com mais 4 cultivares 
convencionais.  Uma dis-
ponibilidade de cultivares 
tão elevada para um único 
Estado, resulta numa série 
de problemas como: desin-
formação dos produtores  
sobre as características po-
sitivas e negativas de cada 
cultivar; fornecimento às 
indústrias têxteis de  fibras 
com características intrínse-
cas diferentes dos padrões 
da Deltaopal e FM 993 que 
eram as mais conhecidas no 
mercado; custos de produ-
ção e rentabilidade diferen-
tes para cada cultivar; bem 
como tolerâncias especifi-
cas para cada cultivar com 
relação  as principais pragas 
e doenças da cultura (ramu-
laria, mosca branca, nema-
toides, mancha alvo, etc.). 

Com o objetivo de pres-
tar mais informações aos 
produtores sobre as culti-
vares disponíveis, a Fun-
dação Bahia em parceria 
com a Abapa, o IBA e as 
consultorias que atuam no 
oeste da Bahia planejou 
e conduziu unidades de-
monstrativas com as culti-
vares disponibilizadas na 
safra 2014/15 avaliando-
-as durante várias etapas 
do desenvolvimento com 
relação a fenologia, tole-
rância a pragas e doenças, 
produtividade e caracterís-
ticas de fibras. Além das in-
formações de campo foram 
obtidos subsídios quanto 

aos custos de produção, 
rentabilidade e desempe-
nho no descaroçamento. 

Foram implantadas qua-
tro unidades demonstra-
tivas sob a condução das 
consultorias Ide, Circulo 
Verde, Inovação e Equipe, 
além de conduzidos en-
saios em parcelinhas pela 
Fundação Bahia e Embrapa 
em três localidade do cer-
rado, incluindo o CPTO, 
Faz. Palmeira e Faz. São 
Francisco. As UD foram 
avaliadas conjuntamente 
por todas em consultorias 
em duas épocas (frutifica-
ção e pré-desfolha) e usa-
das para visitas técnicas e 
dias de campo. Já os en-
saios de parcelinhas foram 
avaliadas pela Cotton Con-
sultoria e equipe de pesqui-
sadores da Embrapa e Fun-

dação Bahia. 
Os resultados das ava-

liações das cultivares em 
todos os seus aspectos es-
tão apresentadas na Tabela 
1, incluindo as cultivares 
com restrições e cultivares 
recomendadas. Algumas 
cultivares apresentaram 
restrições para: produtivi-
dade, finura, problemas no 
descaroçamento, resistên-
cia a doenças, % de fibras 
curtas, tipo obtido, porisso 
não foram recomendadas. 
Pelo equilíbrio de todas as 
características, incluindo 
características de fibras, 
produtividade  e rentabi-
lidade são recomendadas 
as cultivares FM 944 GL e 
BRS 371 RF para  os 20% 
de refúgio e FM 975 WS e 
TMG 82 WS para os outros 
80% de áreas.

1 – Produção de fibra 
obtida com ajuste de rendi-

Tabela 1 – Avaliações efetuadas (conceitos, apodrecimentos, produtividade de fibras, custos e receita parcial em
US$) em cultivares avaliadas na Faz. Mizote. Dados da Ide Consultoria e ajustes efetuados por Cotton 
Consultoria

mento para FM 940 e FM 
980 para duas passadas no 
limpa pluma; 

2 – Preço dos insumos 
ajustado para cultivares 
resistentes a ramularia (- 
50% custo controle de do-
enças); adicionado preço 
da tecnologia transgênica 
e ajustado preço do con-
trole de lagartas e ervas 
daninhas. Preço médios 
de custos reais obtidos em 
diversas fazendas do oeste 
baiano.

3 – Receita liquida, 
preço FOB algodão de 
R$5,60/kg no porto; dó-
lar de R$3,50 e conside-
rando receita do caroço a 
R$450,00/ton, beneficia-
do em algodoeira própria. 
Para os produtores sem al-
godoeira, as cultivares DP 
1240 BGIIRF e BRS 368 
RF tiveram rentabilidade 
negativa.
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Podridão de Maçãs e Severidade da Ramulária do Algodoeiro 
sob Diferentes Sistemas de Cultivo e de Manejo do Solo

Fabiano José Perina; Julio Cesar Bogiani

A mancha-de-ramulária é 
a principal doença que acome-
te o algodoeiro nas regiões de 
cultivo do cerrado brasileiro, 
sendo responsável por perdas 
significativas na produção 
quando não controlada ade-
quadamente. Similarmente, a 
podridão de maçãs é um dos 
problemas fitossanitários mais 
importantes para a cultura do 
algodoeiro no Brasil, especial-
mente sob condições de ele-
vada umidade e precipitação 
pluviométrica no período de 
abertura ou formação das ma-
çãs, condição que favorece a 
ação do complexo de agentes 
patogênicos primários e secun-
dários que culminam na podri-
dão das maçãs. Dessa forma, 
essas enfermidades consistem 
num dos fatores que mais li-
mitam a produtividade do al-
godoeiro.

A monocultura de algo-
dão é ainda, predominante na 
região do cerrado brasileiro. 
Este sistema leva à degrada-
ção física, química e biológica 
do solo, além de favorecer o 
desenvolvimento de doenças, 
pragas e plantas daninhas. 
Conhecendo-se a capacidade 
do agente etiológico da man-

cha-de-ramulária (Ramularia 
areola Atk.) em sobreviver em 
restos culturais, bem como a 
capacidade dos mais diversos 
fungos causadores do apodre-
cimento de maçãs do algodo-
eiro em sobreviver saprofitica-
mente, é de grande importância 
quantificar a influência de dife-
rentes sistemas de cultivo e de 
preparo do solo sobre esses 
problemas fiossanitários. 

Visando a sustentabilidade 
e a manutenção da produtivi-
dade do algodoeiro, sugere-se a 
realização da rotação de cultu-
ras aliada, sempre que possível, 
a um manejo do solo que pro-
porcione menor revolvimen-
to e degradação física. Nesse 
contexto, o sistema de rotação 
de culturas (SRC) aliado ao 
plantio direto na palha (PD) 
em comparação com sistema 
de monocultivo (SMN) aliado 
manejo de solo convencional 
(SC) por meio do revolvimento 
do solo podem afetar de forma 
diferente tanto a severidade da 
mancha-de-ramulária, como 
o apodrecimento de maçãs do 
algodoeiro.

Muito embora o SRC pos-
sibilite uma infinidade de com-
binações de culturas, observa-

-se que em áreas que envolvem 
o cultivo do algodoeiro no 
Brasil, predomina-se a rotação 
de soja, milho e algodão. Con-
tudo, com o advento da adoção 
do consórcio de milho e soja 
com plantas de cobertura do 
solo, amplia-se a possibilidade 
de combinações que podem ser 
usadas nesses sistemas de adi-
ção de palha e matéria orgânica 
ao solo, os quais necessitam de 
acompanhamento e avaliação 
fitossanitária afim de deter-
minar se estão influenciando 
positiva ou negativamente na 
cultura. O objetivo desse traba-
lho foi avaliar a influência do 
SMN aliado ao SC de preparo 
do solo em comparação com o 
SRC aliado ao PD do algodo-
eiro na severidade da mancha-
-de-ramulária (R. areola) e na 
podridão de maçãs.

O experimento foi condu-
zido em blocos ao acaso com 
quatro repetições e parcela 
constituídas por 26 linhas de 
20 m de comprimento. Utili-
zou-se a cultivar de algodoei-
ro BRS368RF.  Três sistemas 
de cultivo conduzidos por três 
anos consecutivos foram ava-
liados, sendo: A) SMN de al-
godão com SC de preparo do 
solo; B) SMN com adição de 
gramínea pré-plantio (milheto 

anterior ao plantio do algodão) 
com SC de preparo do solo; C) 
SRC aliado ao sistema de PD. 

Aos 95 dias após a emer-
gência, realizou-a avaliação do 
número de maçãs apodrecidas 
por meio da contagem de seis 
pontos aleatórios contendo um 
metro linear em cada repetição. 
Já a severidade da mancha-de-
-ramulária foi avaliada por 
meio da escala diagramáti-
ca proposta por Aquino et al. 
(2008), em seis diferentes pon-
tos amostrais aleatórios dentro 
da parcela útil de cada repeti-
ção. 

Embora tenha sido obser-
vada uma diferença numéri-
ca em termos de severidade 
da ramulária (Figura1) e do 
número de maçãs podres (Fi-
gura 2), não houve diferença 
significativa entre os diferen-
tes sistemas de cultivo e de 
preparo de solo, nas condições 
experimentais avaliadas. Res-
salta-se a necessidade de um 
acompanhamento constante 
da severidade da doença e do 
apodrecimento de maçãs do al-
godoeiro ao longo dos anos a 
fim de determinar o equilíbrio 
fitossanitário desses sistemas a 
longo prazo, comparado ao sis-
tema de cultivo e de preparo do 
solo convencionais.

Figura1. Gráfico de severidade média da mancha-de-ramulária para cada 
sistema de cultivo avaliado. A) SMN de algodão com SC de preparo do 
solo; B) SMN com adição de gramínea pré-plantio (milheto anterior ao 
plantio do algodão), com SC de preparo do solo; C) SRC aliado ao sis-
tema de PD. Barras de mesma letra não diferem entre-si pelo teste de 
Tukey ao de  nível de 5% de probabilidade.

Figura2. Gráfico do número de maçãs apodrecidas para cada sistema 
de  cultivo avaliado. A) SMN de algodão com SC de preparo do solo; B) 
SMN com adição de gramínea pré-plantio (milheto anterior ao plantio do 
algodão), com SC de preparo do solo; C) SRC aliado ao sistema de PD. 
Barras de mesma letra não diferem entre-si pelo teste de Tukey ao de  
nível de 5% de probabilidade.

Aquino, L. A., Berger, P. G., Rodrigues, F. A., Zambolim, L., Hernandez, J. F. R., & Miranda, L. M. (2008). Elaboração e validação de escala diagramática para quantificação da 
mancha de ramularia do algodoeiro. Summa Phytopathologica, 34(4), 361-363.

Embrapa Algodão
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Efeito do Penergetic® P e K na Cultura do Algodão
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Lima3, Carlos Ernesto4, Adiel Sousa Silva5
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*Texto adaptado pela equipe Penergetic®

0,05% Cu, 0,2% Mn e 0,15% 
Zn) no sulco de semeadura, 
conforme tratamentos pré-es-
tabelecidos, além da aplica-
ção superficial de 220 kg ha-1 
de 00-00-60 e 130 kg ha-1 de 
45-00-00, aos 33 DAE, 120 
kg ha-1 de 21-00-00+24% de 
S aos 46 DAE, 150 kg ha-1 de 
00-00-60 e 130 kg ha-1 de 45-
00-00 aos 48 DAE. Os tratos 
culturais realizados na cultura 
foram àqueles recomendados 
para cultivo comercial (inse-
ticidas e micronutrientes).

O experimento, delinea-
do em blocos ao acaso com 
cinco repetições, consistiu de 
quatro tratamentos (Tabela 
1), sendo cada parcela expe-
rimental composta por quatro 
linhas de semeadura espaça-
das em 0,76 m com dez me-
tros de comprimento, sendo a 
área útil composta pelas duas 
linhas centrais excluídos dois 
metros de cada extremidade.

Os tratamentos foram re-
alizados através de pulveri-
zação aos 11, 21, 45 e 66 dias 
após a emergência, através 
de pulverizador costal pres-
surizado, à pressão constante 
(CO2) de 2,9 kgf cm-2, muni-
do de barra de alumínio com 
6 bicos de jato plano espaça-
dos de 0,5 m, com volume 
de calda equivalente a 150 L 
ha-1.

Na colheita do algodão, 
realizada aos 195 DAE, fo-
ram avaliados a produtivida-
de de algodão em caroço e 
pluma, sendo os dados sub-
metidos à análise de variân-
cia e os efeitos dos níveis do 
fertilizante e da aplicação de 
Penergetic®.

Resultados e Discussões
Na Figura 1, pode ser 

Introdução
O algodoeiro (Gossypium 

hirsutum L.r. latifolium Hu-
tch), espécie vegetal de ciclo 
curto anual, é considerada uma 
cultura de grande importância 
socioeconômica para o País, 
especialmente para as regiões 
Nordeste, Centro Oeste e Su-
deste.

O Penergetic® é um bioa-
tivador de solo (Penergetic® 
K) e de plantas (Penergetic® 
P), com potencial em promo-
ver o aumento de efeitos po-
sitivos no vigor das plantas, 
com equilíbrio entre solo/
planta, através da otimização 
da utilização dos fertilizantes 
adicionados ou da fertilidade 
já existente no solo. Atua na 
liberação do fósforo fixado 
não disponível às plantas e 
promove o reequilíbrio de 
microrganismos disponibili-
zando maior energia no pro-
cesso fotossintético.  

O objetivo deste trabalho 
é avaliar o efeito do PENER-
GETIC® P e K sobre os com-
ponentes de produtividade de 
algodão.

Material e Métodos
O trabalho foi realiza-

do no Centro de Pesquisa e 
Tecnologia do Oeste Baia-
no, Fundação Bahia, em 
Luís Eduardo Magalhães, 
Bahia, cujas coordenadas 
geográficas são 12º05’12’’ S 
e 45º42’30’’ W, com altitude 
de 768 m em relação ao nível 
médio do mar.

A variedade utilizada este 
ensaio foi BRS 368RF®, se-
meadas mecanicamente na 
safra 2014/15 no mês dezem-
bro, com adubação  de 100 kg 
ha-1 e 500 kg ha-1 de 05-34-
00 (8% Ca, 5% S, 0,08% B, 

observada a produtividade 
de algodão em caroço em @/
ha, quando utilizadas às do-
ses de 100 e 500 kg ha-1 do 
fertilizante 05-34-00, cuja 
variável não foi influenciada 
significativamente (p<0,05) 
pelos tratamentos, ou seja, o 
fornecimento de 170 kg ha-1 
de P2O5 proporcionou produ-
tividades equivalentes àque-
las obtidas com o uso de 34 
kg ha-1 de P2O5.

Quando analisado o efei-
to da aplicação ou não de 
Penergetic® sobre a produti-
vidade de algodão em caro-
ço, independente da dose de 
fertilizante aplicada (Figura 
1), verificou-se incremen-

to significativo (30 @/ha), 
ao passo que a aplicação de 
Penergetic® associada às di-
ferentes doses de P2O5 pro-
porcionou produtividades 
similares, evidenciando seu 
efeito independente da dose 
de P2O5 adotada.

A produtividade do algo-
dão em pluma, verificou-se 
o incremento (15 @/ha), in-
fluenciada pela aplicação de 
Penergetic® (Figura 1).

Conclusão
A aplicação de Penerge-

tic® proporcionou maiores 
produtividades de algodão 
em caroço e pluma nos dife-
rentes tratamentos.

*Figura 1: Produtividade de algodão em Caroço e Pluma (@/ha) sob di-
ferentes doses do fertilizante 05-34-00 na presença de Penergetic® (Luís 
Eduardo Magalhães, Bahia. 2015).*Figura adaptada pela equipe Pener-
getic® .

TABELA 1. Descrição dos tratamentos utilizados na cultura do algodão.
Fundação Bahia. Luís Eduardo Magalhães/BA. Safra 2014/15.
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Em Defesa do Algodão na Bahia

Fundada no ano 2000, a 
Associação Baiana dos Pro-
dutores de Algodão (Abapa) 
tem como principal objeti-
vo representar os interesses 
da cotonicultura no estado 
da Bahia, de forma susten-
tável e integrada, promo-
vendo o algodão baiano 
nos mercados nacional e 
internacional, e assim tem 
sido reconhecida nacional 
e internacionalmente como 
referência associativa, que 
contribui para o desenvolvi-
mento sustentável da cadeia 
produtiva do algodão na 
Bahia e no Brasil.

Engajada com a defesa 
dos interesses dos associa-
dos, a promoção da respon-
sabilidade social e respeito 
ao meio ambiente, a entida-
de desenvolve diversos pro-
jetos e ações que atendem 
diretamente o cotonicultor e 
a sociedade. São investimen-
tos em tecnologia, capacita-
ção, pesquisa, meio ambien-
te, social, melhoramento das 
condições logísticas regio-

nais, relações institucionais, 
e no importante trabalho de 
defesa e divulgação do algo-
dão da Bahia.

Com foco na qualidade, 
a Abapa possui um ‘Centro 
de Análise de Fibras de Al-
godão’, com unidades Luís 
Eduardo Magalhães e Roda 
Velha, é considerado o maior 
da América Latina, com ca-
pacidade para receber 25 mil 
análises por dia. Em 2014, 
a Abapa implantou o Sis-
tema de Condicionamento 
Rápido (SCR), tecnologia 
inovadora que desde então, 
permite a climatização das 
amostras em até 30 minutos. 
Com o Centro de Análise, 
a Abapa obteve a terceira 
melhor colocação mundial 

em equipamentos de HVI 
nos testes realizados pela 
CSITC (Padronização Co-
mercial dos Instrumentos de 
Testes de Algodão), aferição 
que detecta e reduz irregu-
laridades nos resultados das 
análises entre equipamentos 
de vários laboratórios. Além 
de uma equipe especializa-
da, infraestrutura moderna e 
procedimentos operacionais 
implantados em conformi-
dade com normas técnicas 
- nacional e internacional - 
para divulgar diagnósticos 
das amostras de algodão 
com alta confiabilidade.

Na área de capacitação, 
conta com o ‘Centro de Trei-
namento Parceiros da Tecno-
logia’, inaugurado em 2010, 

é outra grande iniciativa em 
parceria com o setor priva-
do. Com o apoio da Agrosul 
Máquinas/John Deere, que 
disponibiliza os equipamen-
tos necessários para as aulas 
práticas dos cursos, o CT 
capacita e qualifica profis-
sionais do campo. O Centro 
de Treinamento tem como 
meta a contínua capacitação 
de novos operadores de má-
quinas, mecânicos e imple-
mentos agrícolas, além da 
operacionalização de cursos 
técnicos em parceria com 
a Universidade Federal de 
Viçosa (UFV). Desde a sua 
inauguração, já capacitou 
cerca de 2600 mil profissio-
nais. Em 2014, treinou cer-
ca de 960 profissionais, e a 
meta para 2015 até o final do 
ano, é capacitar cerca 1500  
profissionais do campo.

A Abapa também possui 
o ‘Programa de Desenvolvi-
mento em Gestão do Agro-
negócio’, que em parceria 
com a renomada Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), que 
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iniciou suas atividades em 
maio de 2013, e desde então, 
cerca de 700 pessoas já par-
ticiparam dos treinamentos 
de Matemática Financeira, 
Direito Tributário, Direito 
Trabalhista, Financiamento 
do Agronegócio, Contabi-
lidade e Custos, Gestão Es-
tratégica, Gestão de Pessoas, 
Comercialização: Mercados 
e Contratos, Avaliação de 
empresa, Projetos Agroin-
dustriais, e Excel Avançado. 

Em parceria com o Sin-
dicato dos Produtores Rurais 
de Luís Eduardo Magalhães, 
já foram capacitados cerca 
de 600 profissionais, no pro-
grama de ‘Segurança do Tra-
balho e Novas Tecnologias’,  
que aborda temas voltados 
para: NR10, NR12, NR13, 
NR31, NR33, NR35, Apli-
cação de Agrotóxico NR31, 
Noções e procedimentos 
adequados para os resíduos 
produzidos nas proprieda-
des, Transporte de Passa-
geiros, Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes no 
Trabalho Rural (CIPATR) 
e Serviço Especializado em 
Segurança do Trabalho Ru-
ral (SESTR). Já para atender 
a requisitos da legislação 
trabalhista e normativas 
pertinentes à atividade, a 
Abapa, em parceria com a 
Cotimes do Brasil, também 
realiza treinamentos volta-
dos para a ‘Operação, manu-
tenção e segurança às usinas 
de beneficiamento de algo-
dão’. Entre os anos 2013 e 
2014, aproximadamente 140 
trabalhadores foram capaci-

tados nesse treinamento.
Com princípios relacio-

nados aos três pilares bá-
sicos da sustentabilidade: 
ambiental, social e econô-
mico, a Abapa desenvolve 
no estado, o ‘Programa Al-
godão Brasileiro Responsá-
vel (ABR)’, este programa 
promove as boas práticas so-
ciais, ambientais e econômi-
cas nas fazendas produtoras 
de algodão. O ABR é uma 
iniciativa da Abrapa e de 
suas estaduais para unificar 
o protocolo de certificação 
de sustentabilidade na pro-
dução de algodão no Brasil. 
O produtor certificado pelo 
ABR será, se assim quiser, 
pode ser automaticamente 
licenciado pela Better Cot-
ton Initiative (BCI). O ABR 
baseia-se em princípios re-
lacionados aos três pilares 
básicos da sustentabilidade: 
ambiental, social e econômi-
co. Na safra 2014/15, o pro-
grama certificou 36 fazen-
das na Bahia, representando 
uma área de 122.910 ha.

A defesa fitossanitária é 
uma frente de ação prioritá-
ria para a Abapa. Por isso, a 
associação criou o Programa 
Fitossanitário, que dispõe 
de uma equipe completa e 
capacitada para monitorar 
todas as áreas de algodão e 
rotação de cultura, buscando 
conscientizar os cotoniculto-
res para o monitoramento e 
controle do bicudo e outras 
pragas. Durante todo o ano, 
são realizadas ações, como: 
vistorias das áreas produ-
toras, reuniões de orienta-

ção, suporte técnico para as 
fazendas e levantamento e 
análise dos dados da cultu-
ra do algodão, entre outras 
atividades. O programa atua 
em quinze núcleos produto-
res do oeste, e em outros três 
núcleos, situados em dezes-
sete municípios do sudoeste 
do estado.

Melhorar a trafegabili-
dade nas estradas vicinais, 
favorecendo tanto o es-
coamento da safra, como 
também, e principalmente, 
o meio ambiente, este é o 
objetivo do Projeto de Con-
servação dos Recursos Na-
turais da Lavoura de Algo-
dão, mais conhecido como 
Patrulha Mecanizada, que 
através de parcerias com 
as prefeituras municipais e 
produtores rurais da região, 
recupera as estradas vicinais 
dos núcleos produtores de 
algodão. A ação melhora o 
escoamento da produção e 
promove a preservação do 
meio ambiente. Lançado em 
2013, o projeto já recuperou 
mais de 400 km de estradas, 
nos municípios de Barreiras, 
Formosa do Rio Preto, Luís 
Eduardo Magalhães e São 
Desidério. Atualmente, a 
Abapa trabalha na recupera-
ção de mais 56 km, na Linha 
Trans Bela Vista, na rodovia 
BA 461, no município de 
Luís Eduardo Magalhães.

Na região sudoeste, a 
Abapa tem atuado junto aos 
agricultores familiares com 
o objetivo de fortalecer as 
atividades desenvolvidas, 
proporcionando-lhes au-

mento de renda e agregando 
valor ao produto e à pro-
priedade. O projeto ‘Apoio 
a Cotonicultura da Região 
Sudoeste’, fortalece a agri-
cultura familiar e diminui 
êxodo rural. São ações como 
doação de adubos e defensi-
vos agrícolas, visitas sema-
nais dos técnicos do Progra-
ma Fitossanitário da Abapa, 
doação de equipamentos, 
como uma mini-colhedora e 
uma plantadeira-adubadeira, 
doados em 2013, para a  As-
sociação dos Produtores de 
Leite e Algodão de Malhada 
(Aproleite), e uma plantadei-
ra-adubadeira, doada para a 
Associação dos Produtores 
Rurais de Ubiraçaba no mu-
nicípio de Brumado, ambas 
em regime comodato, todos 
esses equipamentos estão 
disponíveis aos pequenos 
produtores da região, apoio 
no preparo de solo, dentre 
outras ações.

Pensando no futuro, em 
2015, a Abapa deu início 
a uma nova fase: a indus-
trialização. Para isso, atu-
almente trabalha no projeto 
de Implantação da Unidade 
Processadora de Caroço de 
Algodão, que será instalada 
em Roda Velha, no municí-
pio de São Desidério.

Para todas essas ações, 
a Associação conta com o 
apoio do Instituto Brasilei-
ro do Algodão (IBA), Fun-
do para o Desenvolvimento 
do Agronegócio do Algo-
dão (Fundeagro), e parceria 
com os setores públicos e 
privados.
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Embrapa Algodão

A destruição dos res-
tos culturais do algodoeiro 
após a colheita é uma práti-
ca recomendada como me-
dida profilática, de forma 
a reduzir as populações de 
pragas, especialmente do 
bicudo (Anthonomus gran-
dis Boheman), da lagarta-
-rosada (Pectinophora gos-
sypiella) e da broca-da-raiz 
(Eutinobothrus brasilien-
sis), as quais permanecem 
alojadas nos restos cultu-
rais ou se desenvolvem nas 
plantas rebrotadas. A des-
truição dos restos culturais 
proporciona a redução de 
mais de 70% da população 
de insetos em quiescência, 
os quais sobreviveriam no 
período de entressafra e, 
consequentemente, infes-
tariam a cultura precoce-
mente na safra seguinte. 
Esse procedimento também 
é válido para as doenças 
ramulose (Colletotrichum 
gossypii var. cephalospo-
rioides), mancha-angular 
(Xanthomonas axonopodis 
pv. malvacearum) e do-
ença-azul (Cotton leafroll 
dwarf virus), que ocorrem 
na cultura do algodoeiro e 
comprometem a produção 
e a produtividade brasileira.

Os restos culturais do 
algodoeiro são tradicional-
mente destruídos por mé-
todos culturais, mecânico, 
químico e pela integração 
destes métodos, sendo que 
atualmente o químico é o 
mais utilizado. Com o avan-
ço da adoção de cultivares 
transgênicas resistentes a 

herbicidas de ação total 
como o glyphosate (culti-
vares Roundup Ready®, 
Roundup Ready Flex® e 
Glytol®), a destruição quí-
mica tem apresentado limi-
tações. Antes da introdução 
das cultivares de algodoeiro 
resistentes a herbicidas, os 
restos culturais eram usual-
mente controlados por uma 
ou duas aplicações de her-
bicidas de ação total (nor-
malmente 2,4-D e glypho-
sate aplicados isolados ou 
associados). Caso algumas 
plantas ainda rebrotassem, 
elas seriam controladas nas 
operações de manejo de 
plantas daninhas em pré-se-
meadura ou pós-emergên-
cia da cultura em sucessão 
(soja resistente ao glypho-
sate). Por sua vez, quando 
se cultiva soja resistente 
ao glyphosate na sucessão 
ao algodoeiro resistente ao 
glyphosate, notam-se muitas 
plantas rebrotadas no meio 
da lavoura de soja (plantas 
remanescentes), pelo fato 
das aplicações de glypho-
sate não serem eficientes no 
controle da rebrota do algo-
doeiro, o qual será fonte de 
alimentação e oviposição 
para populações de insetos 
que no próximo cultivo cau-
sarão danos precoces na cul-
tura do algodoeiro.

Diante do exposto, há 
a necessidade de estudos 
sobre métodos mecânicos 
ou da associação dos mé-
todos mecânico e químico 
para destruição dos restos 
culturais do algodoeiro. 

Como diversos fabrican-
tes estão disponibilizando 
equipamentos específicos 
para essa finalidade, é ne-
cessário testar sua eficiên-
cia quando utilizados iso-
ladamente ou associados 
ao método químico.

Os equipamentos de 
destruição mecânica dis-
poníveis comercialmente 
pelos fabricantes nacionais 
são o arrancador de dis-
cos em “V”, o arrancador 
de discos e o cortador de 
plantas. Esses equipamen-
tos foram testados quando 
utilizados isoladamente ou 
combinados com a aplica-
ção de herbicidas (1.612 g 
ha-1 do i. a. do herbicida 
2,4-D + 60 g ha-1 do i. a. 
do herbicida flumiclorac-
-pentyl) 25 dias após a des-
truição mecânica. Também 
foi testada apenas a utiliza-
ção da destruição química 
com duas aplicações dos 
herbicidas relatados acima, 
considerando-se como um 
tratamento testemunha. Os 
resultados indicaram que 
todos os equipamentos de-
senvolvidos para destruição 
dos restos culturais apresen-
taram controle do rebrote 
superior a 98%. A aplicação 
da mistura dos herbicidas 
2,4-D + flumiclorac-pentyl 
aos 25 dias após a destrui-
ção mecânica não aumen-
tou significativamente a 
porcentagem de controle 
das rebrotas. A destruição 
química dos restos culturais 
do algodoeiro utilizada iso-
ladamente apresentou me-
nor eficiência (<90%) do 
que a destruição mecânica. 

Também foram feitos 
ensaios utilizando apenas 

a destruição química dos 
restos culturais com até três 
aplicações de herbicidas 
visando a completa des-
truição dos restos culturais 
do algodoeiro resistente ao 
glyphosate. Os melhores 
resultados foram obtidos 
com 3 aplicações de 2,4-D 
e uma aplicação de 2,4-D 
e duas aplicações de para-
quat. Entretanto, mesmo 
nos melhores tratamentos 
a eficiência não ultrapas-
sou 80% de controle o que 
é considerado muito baixa. 
Para que a destruição quí-
mica seja eficiente, é impor-
tante que os restos culturais 
do algodoeiro apresentem 
rebrotas e estruturas fotos-
sinteticamente ativas e que 
haja água disponível no 
solo, favorecendo o meta-
bolismo da planta e a absor-
ção do herbicida. Como as 
condições de umidade no 
solo são desfavoráveis no 
período de destruição dos 
restos culturais, a eficiên-
cia dos herbicidas tem sido 
muito baixa.

Para que o vazio sanitá-
rio seja efetivo é necessário 
que não existam rebrotas de 
algodão no campo. Diante 
deste fato, novos experi-
mentos estão em andamen-
to com a utilização da des-
truição mecânica isolada ou 
associada com a destruição 
química com aplicações de 
herbicidas (2,4-D, triclo-
pyr e 2,4-D + triclopyr) no 
“toco” dos restos culturais 
do algodão no momento da 
roçagem e também após a 
destruição mecânica visan-
do a obtenção de uma efici-
ência de 100% de controle 
da rebrota.
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