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O CPTO - Centro de Pesquisa e Tecnologia do Oeste da
Bahia, estrutura física da Fundação BA, além de desenvolver pesquisa sedia e realiza importantes eventos de transferência de tecnologias na região, como o Dia de Campo

O Boletim Técnico da Fundação Bahia, configura também
como importante forma de transferência de tecnologias gerada regionalmente. Nessa edição, são apresentados os principais resultados de pesquisas, alcançados na Safra 2015/16.
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Sistema de Cultivo e Rotação de Culturas para o
Algodoeiro do Oeste da Bahia
Julio Cesar Bogiani, Fabiano José Perina
Embrapa Algodão

A estimativa é que a cultura do algodoeiro terá uma safra
menor no biênio 2016/17, com
redução da área plantada. O preço da fibra não é animador e os
custos de produção aumentam
ano após ano. Adicionalmente, há uma intensa pressão das
demais commodities por área
(soja e milho principalmente)
devido as expectativas dos altos
preços dos grãos no mercado
futuro. Por isso, é hora do cotonicultor profissional manter
sua área, seus compromissos e
rentabilidade sob forte pressão.
Somente os que investem com
eficiência em boa tecnologia ficarão na atividade.
A região Oeste da Bahia
apresenta grandes extensões
de áreas, muito bem corrigidas
quimicamente para o cultivo
do algodoeiro. Ainda, o relevo
plano possibilita a total mecanização das lavouras. Contudo,
nestas áreas predominam solos
de texturas média e arenosa, de
maior fragilidade física e menor
retenção de água e nutrientes.
Apesar disso, há predominância do preparo do solo de forma
convencional, com forte mobilização do solo, para o cultivo
do algodoeiro.
Neste modelo, apesar da
vantagem de se fazer a rápida descompactação do solo,
a repetição de revolvimento
causa a desestruturação do
solo na camada arável. Após o
revolvimento, as partículas do
solo tendem a se reorganizar
e, quanto mais desestruturado,
mais rápida e adensada vai ser
esta reorganização. Com isso,
há necessidade de intervenções
mecânicas do solo em intervalos cada vez menores, com
o passar do tempo. Quando a
camada arável está adensada,
o potencial de infiltração e armazenamento de água no solo
é ainda menor, comprometendo
a produtividade das lavouras,

principalmente nos anos de
baixa pluviosidade, mesmo em
solos bem adubados e com o
perfil corrigido. Esse fato, associado à frequência de veranicos ocorridos na região nos
últimos anos, vem castigando a
produtividade do algodoeiro e a
rentabilidade do produtor, uma
vez que todos os gastos com
manejo são os mesmos. Quando estes veranicos ocorrem em
estádios de alta demanda de
água pela planta, os prejuízos
são ainda maiores.
A adoção do sistema plantio direto (SPD) mostra-se uma
alternativa muito interessante
para esta realidade. O SPD preconiza o não revolvimento do
solo, rotação de culturas e proteção do solo com biomassa.
Neste sistema, a manutenção da
compactação aparente do solo
é feita pelas raízes das plantas
de cobertura e das espécies cultivadas em rotação. A dinâmica
de constante ocupação do solo
pelas raízes das plantas, de decomposição destes sistemas radiculares que formarão canais
para ocupação de novas raízes
das plantas cultivadas na sequência, possibilitam a manutenção da densidade do solo sem
o revolvimento. Além disso, há
a disponibilização de matéria
orgânica e agentes cimentantes
(pelas decomposição das raízes
e parte aérea das plantas), aumento da atividade biológica
do solo, que possibilita as melhorias das características químicas, biológicas e físicas do
solo. Com isso, há melhorias na
infiltração de água, capacidade
de armazenamento de água,
além das menores perdas por
evaporação por causa da proteção proveniente da cobertura
do solo pela biomassa das plantas na superfície do mesmo.
Estas melhorias proporcionam
maior eficiência do uso da água
na produtividade das culturas.

FIGURA 1. Produtividade de algodão em caroço. Algodão - SC = monocultivo sob SC; Milheto - Algodão = monocultivo sob SC com semeadura
do milheto na primavera; Algodão SPD = rotação com soja e milho conforme as cores das safras. Cores verde, vermelho, azul e preto são referentes as culturas feitas nas safras 2012/13, 2013/14, 2014/15 e 2015/16,
respectivamente. *Cultivo de Milho em consórcio com B. ruziziensis no
sistema santa-fé. **Cultivo de sorgo ou Crotalária ochroleuca em sucessão à soja

Adicionalmente, as plantas
de cobertura do solo podem
reciclar quantidade de consideráveis de nutrientes que podem
estar sendo perdidas em condições de cultivo não sustentáveis. Pesquisas apresentadas
anteriormente mostraram um
potencial de reciclagem de até
90 kg/ha de K pelas braquiárias.
Isto representa um montante de
180,8 kg de cloreto de potássio, que possivelmente podem
ser aproveitados nos próximos
cultivos, e que em uma situação de ausência das plantas de
cobertura, podem estar sendo
perdidos. Consequentemente,
os custos de reposições de nutriente serão maiores.
Em um experimento montado no campo experimental da
Fundação BA, fruto da parceria
desta instituição com a Embrapa Algodão, os resultados de
produtividade e estabilidade de
produção do algodão são extremamente interessantes. Após
quatro anos de cultivo do algodoeiro em SPD em rotação com
soja (sucessão com plantas de
cobertura) e milho+braquiária,
há grande diferença quando
comparado com o sistema de
monocultivo do algodoeiro em
área com solo preparado de forma convencional (Figura 1).
Nas safras 2013/14 e
2014/15 a produtividade do al-

godoeiro em SPD sob palhada
de milho + B. ruziziensis e de
sorgo, superou a produtividade
do algodoeiro em monocultivo
sob SC (Figura 1). Nota-se
ainda que, nas safras 2013/14
e 2014/15, onde foi semeado
milheto nas primeiras chuvas
que antecederam a semeadura
do algodoeiro cultivado em SC
e monocultivo, a produtividade de algodão em caroço foi
maior que no tratamento onde
o algodoeiro em monocultivo
e SC sem milheto (Figura 1).
Isto evidencia os benefícios da
palhada do milheto, mesmo no
SC.
Na safra 2015/16 estas
respostas foram ainda mais
evidentes. A produtividade do
algodoeiro cultivado em SPD e
rotação com soja e milho, chegou a ser 57,8 @/ha maior na
comparação com o monocultivo de algodoeiro em SC (Figura 1).
Após os quatro anos de
pesquisa, estas informações
continuam confirmando os benefícios do SPD no sistema de
produção de algodão para o
Oeste da Bahia. Este modelo de
produção, além de possibilitar
uma agricultura mais sustentável no que se refere a parte
ambiental, possibilitam mais
sustentabilidade financeira ao
produtor.
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Características de Fibras das Cultivares Produzidas
no Cerrado da Bahia na Safra 2015/16
Eleusio C. Freire1 - Sergio Alberto Brentano2
Renato Possato Ortega3 - Murilo Barros Pedrosa4
1Cotton

Consultoria - 2Gerente Laboratório Abapa
Laboratório Abapa - 4Fundação Bahia

3Supervisor

O algodão produzido
no cerrado da Bahia tem
as principais condições
necessárias a obtenção de
um algodão de alta qualidade, incluindo as seguintes: está certificado como
ABR+BCI, portanto segue manuais de produção
e beneficiamento aceitos
internacionalmente; todos
os fardos possuem analise
em HVI e rastreabilidade
com etiqueta padronizada
da Abrapa; apresenta sustentabilidade social, ambiental e econômica; possui programas de pesquisa
e desenvolvimento semelhante aos dos principais
concorrentes internacionais e; recebe assistência
técnica privada com monitoramento e recomendações de manejo realizadas
semanalmente.
Aliando o manejo das
lavouras com alta tecnologia de produção, com
condições
climáticas,
onde predominam maior
número de horas de luz e
temperaturas mais elevadas e também a coloração
clara dos solos da Bahia,
consolidou-se na primeira
década deste século, que
as fibras produzidas nesta
região, foram consideradas pelas fiações brasileiras como as melhores
do Brasil e, com padrões
de qualidade semelhantes
as obtidas na Austrália e
Mississippi - EUA. Porém

ao analisarmos a evolução do algodão da Bahia
entre as Safras 2012/13
a 2015/16, quando foram
analisadas de 847.000 a
1.150.000 fardos por safra, pode-se constatar que
a substituição das Cultivares Deltaopal e FM 993,
que foram plantadas por
décadas na Bahia, por dezenas de novas cultivares
transgênicas, na maioria das vezes plantadas e
substituídas em apenas
uma a duas safras, está
provocando algumas perdas significativas nesta
qualidade, especialmente
nas ultimas três safras, entre as quais relacionamos
as seguintes: aumento do
percentual de amostras
com micronaire acima de
4,2; aumento do teor de fibras curtas acima de 10 %
SFI; aumento no percentual de amostras com uniformidade abaixo de 82%;
aumento no percentual de
amostras com elongação
abaixo de 6%; redução
do percentual de amostras
com comprimento acima
de 29,8 mm; redução no
percentual de amostras
com uniformidade acima
de 83; redução no percentual de amostras com
elongação acima de 6,8%.
Quando são analisadas
características de fibras de
cada cultivar utilizada na
safra 2015/16, usando os
primeiros 83.194 fardos

produzidos, verificou-se
que: 18% das amostras
estavam com comprimento abaixo do padrão
comercial; 56% das amostras estavam com índice
de fibras curtas acima de
14%; e que 18% dos fardos tinham uniformidade
abaixo de 80%; portanto
um expressivo número
de amostras abaixo dos
padrões comerciais médios previstos. Ainda na
comparação das cultivares plantadas, verificou-se
que as cultivares que elevaram o conceito da qualidade do algodão produzido na Bahia, a FM 993
e a Deltaopal tiveram 70%
e 72% das amostras dentro
dos padrões comerciais,
enquanto que as cultivares FM 975 WS, TMG 81
WS, FM 980 GLT e FM
940 GLT tiveram, respectivamente, apenas 20%,
28%, 29% e 44% dentro
dos padrões comerciais,
comprovando que estas
cultivares transgênicas,
recém incorporadas ao
sistema de produção, contribuíram decisivamente
para a tendência de perda
de qualidade do algodão

baiano.
Por fim procurou-se na
safra 2015/16 fazer uma
análise do desempenho
das cultivares, em cada
núcleo da Abapa através
da colheita de cinco amostras por lote identificado
com cada uma das cultivares plantadas, conforme
mostrado na Figura 1. A
coleta das amostras por
cultivar está apresentado
na Figura 2, totalizando
4.100 amostras coletadas.
Pelas analises de 4.100
amostras analisadas, observou-se as seguintes tendências, comuns em todos
os núcleos da Abapa: Cultivares que mais contribuíram para elevação dos valores de micronaire – DP
555 BGRR, FM 980 GLT,
TMG 45 e 46 BG2RF e
TMG 81 WS; cultivares
com tendência a produção
de fibras imaturas TMG
42 WS e TMG 47 BG2RF;
cultivares com valores de
comprimento LEN mais
baixo - DP 555 BGRR,
FM 940 GLT e TMG 81 e
82 WS; Cultivar com valores de resistência muito
baixa em todos os núcleos
- DP 555 BGRR; as prin-

Figura 1 – Metodologia de coleta de amostras nas plantas de cada cultivar avaliada. Foram efetuadas 10 análises de cada ponto de cada variedade em cada núcleo da Abapa na safra 2015/16
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cipais cultivares responsáveis pela elevação das
fibras curtas foram a DP
555 BGRR, FM 975 WS,
TMG 45 e 47 BG2RF e
TMG 81 e 82 WS. Por
outro lado, os valores obtidos para maturidade em
todos os núcleos foram
elevados e com muita
pouca variação entre as
cultivares (Figuras 3 a 5).
Por estes dados pode-se concluir que a maioria
das novas cultivares transgênicas resultaram em perdas de qualidade de fibras
quando comparadas com
as obtidas pelas Deltaopal,
FM 993 e FM 910; e que,
dentre todas cultivares, a
que mais contribui para a
perda de qualidade do algodão baiano foi a DP 555
BGRR (Figuras 3 e 4).
Por fim, para melhorar e valorizar a qualidade do algodão do cerrado
da Bahia deve-se adotar
práticas reconhecidas internacionalmente como:
Copiar os bons exemplos
usados há décadas na Austrália e Estados Unidos,
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QUANTIDADE DE AMOSTRAS ANALISADAS POR VARIEDADES

Figura 2 – Distribuição das amostras coletadas em cada cultivar, dentro do total de 4.100 amostras analisadas.

Foram efetadas 10 análises de cada ponto coletado (R1, R2, R3, R4 e R5) de cada variedade e núcleo

como colheita, beneficiamento, blocagem e comercialização por cultivar e qualidade de fibras;
Investir em fiações para
consumo de pequenos volumes de fibras (exemplo
da Cooperfibra); Redução
do número de cultivares
em adoção para 4 a 5 por
fazenda; Eleger tecnologias de consenso e adoção geral, entre as quais
sugere-se: Zero de contaminantes, açúcar, soqueira
e tigueras; lotes uniformizados por cultivar, tipo e
qualidade do HVI.

COMPRIMENTO

ÍNDICE DE FIBRAS CURTAS

Figura 4 – Avaliações médias de comprimento e índice de fibras curtas
por cultivar considerando a totalidade das amostras coletadas em todos
núcleos da Abapa. Safra 2015/16

ÍNDICE MICRONAIRE

MATURIDADE

Figura 3 – Avaliações medias de finura (índice micronaire) e maturidade
por cultivar considerando a totalidade das amostras coletadas em todos
núcleos da Abapa. Safra 2015/16
ÍNDICE DE UNIFORMIDADE

RESISTÊNCIA

Figura 5 – Avaliações de uniformidade e resistência por cultivar considerando a totalidade das amostras coletadas em todos núcleos da Abapa.
Safra 2015/16

Pág. 06 - Boletim Divulgação dos Resultados de Pesquisas Safra 2014/15

Ago/16
Ano III - Nº 03

Monitoramento da Resistência de Ramularia
areola a Fungicidas
Fabiano José Perina1; Jackson Alemida Tavares2
Julio Cesar Bogiani1; Nelson Dias Suassuna1
1Embrapa

No Oeste da Bahia, um
dos grandes problemas
enfrentados pela cotonicultora diz respeito às doenças fúngicas. O controle
ineficiente dessas doenças
pode ocasionar perdas de
até 30% na produtividade.
Entre as enfermidades de
maior capacidade de causar prejuízos na região,
destaca-se a mancha-de-ramulária (Ramularia areola) e, mais recentemente,
a mancha alvo (Corynespora cassiicola).
Entre as medidas de
controle da Ramulária,
destacam-se o uso de cultivares com alto grau de
resistência, a utilização
de espaçamentos maiores, a adoção de cultivares precoces, a rotação e
sucessão de culturas e o
controle químico. Entretanto, o número de cultivares que apresentam
grau de resistência disponíveis, são escassas, há
uma dificuldade regional
de implantar sistemas de
sucessão e rotação completa de culturas e de
utilização de maiores espaçamentos, e ainda, para
garantir a rentabilidade
da lavoura, há preferência
pela utilização de cultivares tardias. Dessa forma
a principal forma de controle desta doença é feita por meio da aplicação
frequente de fungicidas.
A utilização de fungicidas para o controle de

Algodão; 2Fundação Bahia

doenças do algodão no
Brasil é crescente desde a
migração da cultura para
as áreas de cerrado. Dentre
as doenças que são controladas por fungicidas no
algodoeiro, destacam-se
a Ramulária (R. areola) a
Ramulose (Colletotrichum
gossypii var cephalosporioides), a mancha-de-alternaria (Alternaria sp.),
o mofo-branco (Sclerotinia sclerotiorum), a mancha alvo (C. Cassiicola)
e a mancha-de-mirotécio
(Myrothecium roridum),
além do controle indireto
do complexo de fungos
que acarretam a podridão
de maçãs.
O emprego de alta carga
de fungicidas, além de aumentar os custos de produção, predispõe ao risco do
surgimento de isolados ou
raças de fungos resistentes
aos fungicidas. O objetivo
desse trabalho foi avaliar
a eficiência dos principais
fungicidas utilizados para

o controle da mancha-de-ramulária do algodoeiro,
com o propósito de iniciar
um trabalho de acompanhamento e investigação
de indícios de resistência
do fungo R. areola aos
fungicidas empregados regionalmente.
O experimento foi conduzido na estação experimental da Fundação Bahia
em uma área irrigada por
pivô central. O ensaio foi
implantado no dia 02 de
dezembro, utilizando-se
sementes de algodoeiro
cultivar BRS 368RF, em
espaçamento de 0,76 m.
Utilizou-se o em delineamento de blocos ao acaso
com 10 tratamentos, quatro repetições e parcelas
constituídas por seis linhas
de cinco metros. Os tratamentos utilizados, assim
como as doses e grupos
químicos, estão especificados na Tabela 1.
Com o propósito de
estudar a reação específica da doença a cada fungicida, realizaram-se um
total de cinco aplicações
de fungicidas de forma

isolada, iniciando-se por
ocasião do estabelecimento da mancha-de-ramulária
nas plantas de algodão. As
aplicações foram realizas
por meio de um pulverizador costal pressurizado,
acoplado a uma barra contendo seis bicos TEEJET
(11002VK) tipo leque,
utilizou-se um volume de
calda de 200 L ha-1. Foram
realizadas oito avaliações
de severidade de ramulária
em cinco folhas do terço
inferior, terço médio e superior de cada parcela experimental.
A cultura foi monitorada constantemente a fim
de documentar a ocorrência de qualquer sintoma de
fitotoxidez causado pela
aplicação dos fungicidas.
Ao final do experimento,
procedeu-se a avaliação da
produtividade de algodão
em caroço por hectare, por
meio da colheita de duas
linhas centrais da parcela
experimental.
Os dados da severidade
da mancha de ramulária,
assim como os dados de
produtividade de algodão

Tabela 1. Tratamentos, ingrediente ativo, dose de i.a e de produto comercial dos fungicidas aplicados de forma

isolada

(¹) g i.a ha-1: gramas de ingrediente ativo por hectare; (2):utilizado conforme a recomendação técnica indicada na bula do
produto comercial; (3) L ou kg p.c ha-1: Litros ou quilogramas do produto comercial por hectare
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em caroço, foram submetidos à análise de variância.
As comparações das médias foram realizadas por
meio do teste de e Scott-Knott (p<0,05).
As menores severidades (Figura 1) foram obtidas com os tratamentos
T8- hidróxido de fentina;
T2- azoxistrobina + difenoconazol; T6- piraclostrobina + fluxapiroxade;
T10- difenoconazol; T5epoxiconazol + piraclostrobina; T3- azoxistrobina + benzovindiflupyr;
T7- trifloxistrobina + protioconazol, seguidos dos
tratamentos T4- azoxistrobina; T11-chlorothalonil e
T9-mancozeb, estes, por
sua vez, superaram a testemunha sem aplicação de
fungicidas.
O maior valor de severidade obtido para os
fungicidas mancozeb e
chlorothalonil pode ser explicado devido ao fato da
aplicação dos tratamentos,
terem sido iniciadas após o
estabelecimento da doença, considerando que fungicidas de contato, devem
ser aplicados de forma preventiva. Já o maior valor
de severidade observado
para o fungicida do grupo
das estrobilurinas (T4), em
relação aos demais fungicidas, pode indicar uma
redução da sensibilidade
fungo R. areola ao ingrediente ativo. Este mesmo
fungicida, quando aplicado em formulação associada a um triazol ou a uma
carboxamida, T2 e T3, respecivamente, demonstrou
maior redução na severidade da ramulária (Tabela 2), reforçando assim a
hipótese de uma possível
baixa sensibilidade do fun-

go ao ingrediente ativo em
formulação simples.
Em relação à produtividade, apesar da diferença
numérica, não foi detectado diferença estatística
entre os tratamentos avaliados (Tabela 2). Contudo, é imperativo ressaltar,
que todos os tratamentos
com aplicação de fungicidas, proporcionaram um
aumento na produtividade

de algodão em caroço que
representa grande expressividade econômica, justificando a realização do
controle químico.
Considerando os valores de percentagem de
controle da severidade em
relação à testemunha e, a
inferioridade do tratamento constituído por estrobilurina, aplicada de forma
isolada, conclui-se que é
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imprescindível a realização de um trabalho de monitoramento da resistência
de R. areola aos fungicidas
na região, que permita um
acompanhamento contínuo
de médio a longo prazo,
incluindo fungicidas com
modo de ação específico,
e isolados do fungo, representativos das principais
regiões produtivas do Oeste da Bahia.

Figura 1. Severidade média da mancha-de-ramulária para os fungicidas avaliados
Tabela 2. Porcentagem de controle em relação à testemunha sem fungicida e produtividade em @/ha para os
diferentes tratamentos

Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott (p<0,05).
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Desempenho de Linhagens Transgênicas de Algodoeiro do
Programa de Melhoramento Genético no Cerrado da Bahia
Camilo de Lelis Morello1; Murilo Barros Pedrosa2; Nelson
Dias Suassuna1; João Luís Silva Filho1; Fabiano José Perina1
1Embrapa

O programa de melhoramento genético de algodoeiro, da
parceria Embrapa Algodão/Fundação Bahia envolve diferentes
etapas de geração de novos materiais genéticos, que vão desde a
obtenção das populações segregantes convencionais, até linhagens finais portadoras de transgenia. Ao longo desse processo
de desenvolvimento, que pode
demandar entre 10 a 12 anos,
diversas metodologias de avaliação fenotípicas e genotípicas são
empregadas, tais como ensaios
em campo, para avaliação de características fenológicas, fitossanitárias e produtivas, e em laboratório, para análises genéticas de
detecção de genes de resistência
a doenças, nematoides, pragas e
herbicida, além da avaliação de
características de qualidade de
fibra. Na última etapa desse processo de desenvolvimento, nos
chamados ensaios de Valor Cultural e Uso – VCU, as linhagens
geneticamente estabilizadas são

Algodão; 2Fundação Bahia

avaliadas em uma ampla gama
de ambientes, permitindo inferir
sobre a estabilidade e posicionamento das mesmas. Considerando os ensaios VCU Bollgard II
Roundup Ready Flex (B2RF) e
VCU Roundup Ready Flex (RF),
conduzidos no cerrado do Estado da Bahia na safra 2015/2016,
serão apresentados os resultados
para as características de produção e qualidade de fibra.
O ensaio VCU B2RF foi
constituído por doze tratamentos,
sendo nove linhagens e três cultivares testemunhas e o VCU RF
por dezoito tratamentos, sendo dezesseis linhagens e duas cultivares testemunhas. Os tratamentos
foram arranjados seguindo-se o
delineamento em blocos ao acaso
com quatro repetições e parcelas
experimentais de quatro fileiras de
cinco metros, espaçadas em 0,76
m. Os ensaios foram instalados e
conduzidos nos seguintes locais:
- Luís Eduardo Magalhães (Fundação BA/CPTO): VCU B2RF

Figura 1. Produtividade de algodão em caroço (PAC) e algodão em pluma
(PAP), em @/ha, de cultivares e linhagens no ensaio VCU B2RF, safra
2015/16. Média conjunta de três ensaios

Figura 2. Comprimento de fibra (Len) e resistência da fibra (Str), em mm
e gf/tex, respectivamente, de cultivares e linhagens no ensaio VCU B2RF,
safra 2015/16. Média conjunta de três ensaios

Figura 3. Produtividade de algodão em caroço (PAC) e algodão em pluma (PAP), em @/ha, de cultivares e linhagens no ensaio VCU RF, safra
2015/16. Média conjunta de três ensaios

Figura 4. Comprimento de fibra (Len) e resistência da fibra (Str), em mm
e gf/tex, respectivamente, de cultivares e linhagens no ensaio VCU RF,
safra 2015/16. Média conjunta de três ensaios

(1), VCU B2RF (2), VCU RF
(1) e VCU RF (2); - Correntina
(Fazenda Ceolin): VCU B2 RF
(1); - São Desidério (Fazenda São
Luís): VCU RF (1). As indicações
(1) e (2) referem-se ao uso ou não
do controle químico do fungo
causador da mancha de ramulária,
respectivamente.
As figuras 1 e 2 representam, respectivamente, os desempenhos médios das linhagens
para características de produtividade de algodão em caroço
em pluma (PAC e PAP) e qualidade de fibra (comprimento e
resistência) verificadas nos dois
ensaios VCU B2RF. Em termos
de produtividade (Figura 1),
verifica-se que sete linhagens
apresentaram PAC superiores às
testemunhas e acima da média
do ensaio: CNPA 2014-5 B2RF,
CNPA 2014-7 B2RF, CNPA
2014-8 B2RF, CNPA 2014-24
B2RF, CNPA 2014-29 B2RF,
CNPA 2014-30 B2RF, CNPA
2014-32 B2RF. As mesmas considerações podem ser feitas para
PAP. Já para características tecnológicas de fibra (Figura 2) o
destaque foi a linhagem CNPA

2014-33 B2RF, com comprimento de fibra de 33 mm e resistência de fibra de 34 gf/tex.
Nas figuras 3 e 4 são apresentados, respectivamente, os
desempenhos médios das linhagens para características de produtividade de algodão em caroço
em pluma (PAC e PAP) e qualidade de fibra (comprimento e
resistência) verificadas nos dois
ensaios VCU RF. Em termos de
produtividade (Figura 3), verifica-se que a testemunha BRS
368 RF e a linhagem CNPA 12120RF produziram acima de 300
@/ha de algodão em caroço, sendo também as mais produtivas
quanto a PAP. Já para caraterísticas tecnológicas de fibra (Figura
4) os destaques foram as linhagens CNPA 13-2235 RF, com
comprimento de fibra superior a
33 mm e resistência superior a 37
gf/tex, e a CNPA 09-2059 RF42,
com comprimento de fibra de 34
mm e resistência próxima a 37
gf/tex. Essa última, embora tenha
obtido PAC próxima à média geral dos ensaios, apresenta baixa
porcentagem fibra e consequentemente baixa PAP.
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Unidades de Monitoramento e Combate a Incêndios
Florestais na Região Oeste da Bahia
Alessandra Chaves1; Eneas Porto2; Glauciana Araujo3;
Mariana Vieira4
1Diretora

de Meio Ambiente; 2Analista Ambiental; 3Analista
Ambiental; 4Estagiária - Equipe Técnica da Aiba

As ações de monitoramento a focos de calor e
articulação para combates a incêndios florestais,
mostram-se cada vez mais
importantes e imprescindíveis para minimizar perdas
em áreas produtivas e áreas
destinadas a conservação
como Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente (APP) localizadas no
perímetro da propriedade
rural. Nesse sentido foram
criadas, em 2013, as Unidades de Monitoramento e
Combate a Incêndio Florestal através de uma parceria
público-privado entre a Associação de Agricultores e
Irrigantes da Bahia (Aiba),
Secretarias Municipais de
Meio Ambiente, Instituto de
Meio Ambiente e Recursos
Hídricos e (Inema) e Corpo
de Bombeiros.
A equipe técnica da
AIBA, composta por biólogos, geógrafo e engenheiro
agrônomo, tem mobilizado
produtores rurais desde o
ano 2013 em ações de combates ao fogo, em um perímetro de aproximadamente
800 mil hectares entre os
municípios de Barreiras,
Luís Eduardo Magalhães e
São Desidério (Figura 1).
O monitoramento dos
focos de calor que é feito diariamente no site do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
(http://www.dpi.inpe.br/
proarco/bdqueimadas/), indicaram que o ano de 2015
houve um aumento destes,

em toda a Região Oeste da
Bahia quando comparados
aos anos de 2013 e 2014. O
aumento dos focos de calor,
está diretamente relacionado as altas temperaturas,
o acúmulo de biomassa e
o fenômeno el ninho, que
atrasou o início das chuvas
ampliando o risco de novas
áreas queimadas.
As análises por imagens
de satélites, evidenciaram
que aproximadamente 10%
da Região Oeste da Bahia
foi atingida pelo fogo, envolvendo áreas destinadas
ao uso alternativo do solo
(atividades agrossilvipastoris) e áreas com vegetação
nativa (Figura 2).
Seguindo a perspectiva
de outras regiões, quando
compara-se exclusivamente as áreas monitoradas em
São Desidério (500.000
ha) e as áreas de Barreiras
e Luís Eduardo Magalhães

(290.000 ha), também verifica-se que ocorreu um
aumento das áreas queimadas entre os anos de 2014 e
2015 (Figuras 3 e 4). Entretanto, as análises de 2015
mostram-se muito abaixo
dos valores registrados para
os anos de 2010 e 2012,
quando as Unidades de Monitoramento ainda não tinha
sido implantada.
Na Unidade monitorada
em São Desidério, em 2012,
antes do monitoramento,
a área atingida pelo fogo
chegou a ser 158.719,94
ha; já a Unidade de Barreiras e Luís Eduardo Magalhães queimou uma área de
47.060,45 ha. Em 2015 os
registros mostram-se significativamente inferiores no
qual queimou uma área de
49.527,26 e 19.840 hectares
respectivamente, nas áreas
monitoradas (Figuras 3 e
4).
Conforme
observado,
existe uma associação direta entre o número de focos
de calor com a extensão de
áreas queimadas para todos

Figura 1. Mapa de Localização das Unidades de Monitoramento e Combate a incêndios Florestais em São Desidério (500.000 ha) e Barreiras/
Luís Eduardo Magalhães (290.000 ha), Região Oeste da Bahia, Brasil.
Fonte: AIBA (2015)

os anos observados (2009 a
2015) no município de São
Desidério e para a Unidade
de Barreiras e Luís Eduardo
Magalhaes (2012 a 2015)
Figuras 5 e 6.
Entre os meses de junho e setembro aumentam
a ocorrência de focos de
calor, e consequentemente
pode desencadear incêndios
de grandes proporções em
áreas destinadas a produção,
áreas reserva legal e áreas
de preservação permanente
(APP). Desta maneira, é importante evitar qualquer tipo
de utilização do fogo neste
período, e sempre que possível manter aceiros entre as
áreas produtivas e as áreas
com vegetação nativa.
Quando da posse de
Declaração de Queimada
Controlada (DQC), prevista na Portaria Inema nº
8578/2014 é necessário
atenção antes de utilizá-la.
O produtor rural deverá estar atento a todos os condicionamentos previstos em
legislação, entre estes: manter equipe treinada para as
ações de combate, atenção
ao horário de temperaturas
mais baixas, verificar a direção dos ventos, informar os
vizinhos o dia e o horário da
prática, utilizar carros pipas,
sempre que necessário; e ao
observar focos de fumaça
encaminhar equipe treinada
para verificação da existência de focos de incêndios e
sua extensão.
Para as áreas que vem
sendo monitoradas, em alguns pontos, ocorre a dificuldade de aplicação dos
planos de combates aos incêndios, sobretudo em áreas de difícil acesso e mais
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distantes das sedes das fazendas que disponibilizam
os brigadistas voluntários e
o maquinário para as ações.
Assim, para obtenção de
melhores resultados é im-

portante a continuidade de
ações voltadas a prevenção
e mobilização periódica dos
envolvidos, sendo indispensável o envolvimento
dos produtores, dos órgãos

ambientais e de toda a sociedade. Pois, estas ações
convergem para o bem coletivo, em uma região, que
exerce um importante papel
fomentador para as águas do
Rio São Francisco, uma das
maiores bacias hidrográficas do Brasil.
Informações adicionais
sobre as restrições do Uso

Ago/16
Ano III - Nº 03

do Fogo e ações de monitoramento e combate, poderão
ser obtidas através do Subcomitê de Combate a Incêndios
Florestais na regional Oeste
da Bahia, localizado em Barreiras, através do tel.: (77)
3612-8387 e/ou no 17º Grupamento de Bombeiros Militar (Barreiras) através dos
contatos tel.: (77) 3613-3384.

Figura 4. Áreas queimadas de 2010 a 2015, destaque em vermelho, na
Unidade Barreiras e Luís Eduardo Magalhães, Região Oeste da Bahia.
Fonte: AIBA (2015)

Figura 2. Áreas queimadas na Região Oeste da Bahia em 2015

Figura 5. Quantificação das áreas queimadas e focos de calor na Unidade
de São Desidério, Região Oeste da Bahia (500.000 ha).

Figura 3. Mapa de áreas queimadas de 2010 a 2015, destaque em vermelho, na Unidade São Desidério, Região Oeste da Bahia. Fonte: AIBA
(2015)

Figura 6. Quantificação das áreas queimadas e focos de calor na Unidade Luís Eduardo Magalhães e Barreiras, Região Oeste da Bahia (290.000
ha).
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Evolução das Características do Algodão
Nacional Safras: 1999/00 a 2014/15
José Edilson O. de Andrade
Engenheiro Têxtil – U.F.R.N. – 1977

Analisando as características de Qualidade
do Algodão Nacional
das últimas 17 Safras
(1999/00 a 2014/15),
podemos observar que
houve um aumento significativo nos valores de
Fibras Curtas a partir da
Safra 2005/06. Este aumento no porcentual de
fibras curtas tem causado como consequências
uma série de problemas
de Qualidade nos fios
produzidos, bem como
perdas financeiras devidas o aumento no custo
para retirada das fibras
Curtas nos setores de
Cardas e Penteadeiras.
Sobre a produção as Fi-

bras Curtas limitam as
velocidades no processo de Abertura e Cardas, bem como causam
aumento de rupturas
e cortes de qualidade
por formação de pontos
grossos fracos, os quais
aumentam os defeitos
nas Tecelagens planas de
felpudos e Malharia.
Seguem outras conseqüências nos processos
de fiação, tecelagem e
beneficiamento causados por aumento excessivo de fibras curtas:
• Melhoramento do
tipo folha, porém com
quebra de fibras afetando o comprimento Uhm;
• O aumento de cus-

Gráfico Evolução das Fibras Curtas do Algodão Nacional nas Safras 1999/00 a 2014/15

to nas fiações nos processos de eliminação de
fibras Curtas nas Cardas
(Flatts) e nas Penteadeiras (Strip);
• Perdas de Qualidade: Resistência dos fios e
cortes de pontos grossos
e Neps nos Purgadores;
• Aumento de Fibrilas nos artigos Felpudos, bem como fibras
flutuantes (fibrilas) nas
Tecelagens planas e de
Malha;
• Mais de 2.700.000
fardos analisados por
HVI
• O gráfico abaixo,
mostra a evolução do
aumento de fibras Curtas
numa amostragem feita
em mais de 2.700.000
fardos analisados por
HVI;
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Nutrição Foliar no Período reprodutivo na Cultura
da Soja Cultiva sem Adubação no Solo
Dr. Fabiano Andrei Bender da Cruz1; Aline Fabris2
1Engº.

2Convênio

A nutrição foliar com o
objetivo de complementar
as necessidades nutricionais
das plantas, se comparada a
outros métodos de adubação
tem sido estudada de forma
mais profunda nas últimas
décadas (Borkert, 1987). Os
fundamentos científicos que
suportam este tipo de adubação foliar baseiam-se no fato
de que, do início do estádio
reprodutivo até a maturação
da cultura da soja, a atividade
radicular e a absorção diminuem enquanto há aumento
da translocação de nutrientes
e de metabólitos a partir de
outros tecidos para os grãos
(Mallarino et al., 2001).
Este esgotamento de
nutrientes das folhas pode
resultar em diminuição da
fotossíntese, senescência foliar e menor rendimento de
grãos. Assim, a reposição dos
nutrientes aplicados diretamente às folhas, neste momento, através de adubação
foliar, poderia manter a taxa
de fotossíntese por um tempo
maior, adiar a senescência foliar podendo refletir em maior
produção de grãos de soja
(Mallarino et al., 2001). Neste sentido, Garcia & Hanway
(1976) propuseram dentre as
variantes de aplicação via foliar, a adubação suplementar
no estádio reprodutivo que,
somada à adubação do solo,
possibilitaria ao produtor um
acréscimo de rendimento.
Devido ao grande número de produtos disponíveis
no mercado com a finalidade
de contribuir nos processos
fisiológicos em diferentes
fases da planta, objetivou-se
estudar o efeito da aplicação
foliar de produtos comerciais

Agrº. Fundação Bahia
FAAHF/Fundação Bahia

compostos por nutrientes,
bioestimulantes ou bioativadores no estádio R5.1, sobre
a produtividade da cultura da
soja cultivada com supressão
total de adubação via solo.
O experimento foi conduzido na Fundação Bahia
(LEM-BA), em Latossolo
Vermelho-Amarelo Distrófico típico, com os seguintes
atributos químicos e físicos
na profundidade de 0 a 0,2 m:
pH (CaCl2) = 5,1; M.O. = 16 g
dm-3; S [Ca(H2PO4)2] = 10 mg
dm-3; P (Resina) = 50 mg dm3; Ca = 34 mmolc dm-3; Mg =
6 mmolc dm-3; K = 2,6 mmolc
dm-3; Al = 0 mmolc dm-3; B
(água quente) = 0,6 mg dm-3;
Cu = 0,4 mg dm-3; Fe = 56 mg
dm-3; Mn = 2,8 mg dm-3; Zn =
1,4 mg dm-3 (DTPA); argila =
233 g kg-1. Utilizou-se o genótipo de soja Monsoy 8349
IPRO, delineado inteiramente
ao acaso, com oito tratamentos e quatro repetições. Entre
a semeadura, 20/11/15, e a
colheita, 16/03/16, a precipitação pluviométrica acumulada foi de 879 mm (93 mm
- 20 e 30 de nov.; 39,6 mm

- dez.; 617,4 mm - jan.; 63,4
mm - fev. e 65,2 mm - 01 à
23 de mar.), além de 70 mm
fornecidos através de irrigação. Os tratamentos consistiram da pulverização foliar de
diferentes produtos comerciais, no estádio R5.1, não
necessariamente obedecendo
o posicionamento oficial das
companhias: 1 - Controle; 2 30K (2,0 L ha-1) + Nitro (3,0
L ha-1); 3 - LP Finish (1,5 L
ha-1); 4 - Foltron Plus (0,5 L
ha-1) + Kfol (1,0 kg ha-1); 5
– Nitrato de Potássio (3,0 kg
ha-1); 6 - Aminolom foliar AA
(0,25 L ha-1) + Potássio Full
NTX (3,0 kg ha-1); 7 - Mover
(3,0 L ha-1); 8 – P. Pflanzen
(0,125 kg ha-1). Cada unidade experimental foi composta
por 6 linhas espaçadas em 0,5
m, com 6 m de comprimento. Avaliou-se a massa de
mil grãos e a produtividade
de soja, através da análise de
variância e comparações pelo
teste de Duncan (p<0,05).
O peso médio de mil
grãos (Figura 1) variou entre
135 g e 147 g, sem no entanto, apresentar diferenças estatisticamente significativas
quando comparados os diferentes manejos no estádio
R5.1. Contudo, esta variável

se correlacionou positivamente com a produtividade de
soja (0,5552; 0,0024). A produtividade média de soja foi
de 71 sc ha-1, sendo constatado incremento significativo
apenas quando aplicados os
produtos Foltron Plus e KFol,
cuja variação observada em
relação ao tratamento controle foi da ordem de 19,5%
(810 kg ha-1). A ausência de
resposta à aplicação foliar
dos demais produtos nutricionais e bioestimulantes observados para alguns manejos,
pode ser justificada, entre outros, pelo nível de fertilidade
do solo, com destaque para P,
K e micronutrientes.
BORKERT, C. M. Soja:
adubação foliar. Londrina:
EMBRAPA-CNPSo, 1987.
34 p. (Documentos, 22).
GARCIA,
L.
R.;
HANWAY, J. J. Foliar fertilization of soybeans during
the seed-filling period. Agronomy Journal, Madison, v. 4,
n. 68, p. 653-657, 1976.
MALLARINO A.P., HAQ
M.U., WITTRY D., BERMUDEZ M. (2001): Variation in
soybean response to early season foliar fertilization among
and within fields. Agronomy
Journal, 93, 1220-1226.

Figura 1. Produtividade e peso de mil grãos para os diferentes manejos em R5.1 - Fundação Bahia, 2016. Médias
comparadas pelo teste Duncan (0,05).
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Resposta do Cafeeiro à Adubação Nitrogenada
Dr. Fabiano Andrei Bender da Cruz1; Aline Fabris2
1Engº.

2Convênio

Dentre os fatores que influenciam a qualidade e a
produtividade do café, destaca-se a nutrição mineral, sobretudo para o nitrogênio que
é o elemento mais exigido
pelo cafeeiro (MATIELLO et
al., 2002) exercendo funções
como constituinte de moléculas de proteínas, enzimas, coenzimas, ácidos nucléicos e
citocromos (MALAVOLTA,
1993). Conforme evidenciam
as recomendações oficiais, as
doses de N para produtividade superior a 2000 kg ha-1
de grãos variam ente 250 a
450 kg ha-1 fornecidas entre
setembro e março, compreendendo as fases de floração,
frutificação e desenvolvimento vegetativo (RIBEIRO et
al., 1999). O uso dessas doses
pode onerar substancialmente
o custo de produção, além de
que, o descuido em relação
à época e, sobretudo a dose
aplicada implica na perda de
N por diferentes processos
que prejudicam o aproveitamento pelas plantas, com risco de contaminação ambiental (FIXEN, 2009).
Em virtude das especificidades do ambiente de
produção do cerrado baiano,

Agrº. Fundação Bahia
FAAHF/Fundação Bahia

objetivou-se estudar o efeito
de doses de nitrogênio sobre
o estado nutricional e a produtividade do cafeeiro.
O experimento foi conduzido na área experimental
da Fundação Bahia no período de outubro de 2015 a junho de 2016 em uma lavoura
de café da espécie Coffea
arabica L., cultivar “Catuaí
144”, com 5 anos de idade,
no espaçamento 3,80 m x
0,50 m, instalada em plantio circular sob pivô central
equipado com emissores do
tipo Spray. O solo classificado como Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico
típico, apresentou na profundidade de 10 cm os seguintes
atributos químicos e físicos:
pH (CaCl2) = 5,4; M.O. = 16
g dm-3; S [Ca(H2PO4)2] = 20
mg dm-3; P (Resina) = 55 mg
dm-3; Ca = 20 mmolc dm-3;
Mg = 8 mmolc dm-3; K = 3,3
mmolc dm-3; Al = 0 mmolc
dm-3; B (água quente) = 1,1
mg dm-3; Cu = 2,0 mg dm-3;
Fe = 64 mg dm-3; Mn = 1,4
mg dm-3; Zn = 4,6 mg dm-3
(DTPA); argila = 241 g kg-1.
Durante a condução do experimento o manejo fitossanitário e nutricional foi realiza-

Figura 1. Teor médio de N em tecido foliar do cafeeiro em função de diferentes doses de nitrogênio (Fundação Bahia, 2016)

do conforme recomendações
previstas pela Fundação
Bahia, sendo aplicados respectivamente 100, 500 e 60
kg ha-1 de P2O5, K2O e S. O
delineamento experimental
utilizado foi o inteiramente
casualizado, com quatro tratamentos (0, 250, 500 e 750
kg ha-1 de N) e três repetições, inseridos em um experimento com 16 tratamentos
e três repetições, sendo cada
parcela experimental constituída por dez plantas e como
área útil foram consideradas as seis plantas centrais.
Avaliou-se mensalmente o
estado nutricional da cultura
e por ocasião da colheita, a
produtividade de café beneficiado, sendo os dados obtidos submetidos à análise de
variância e o efeito dos níveis de N analisado por meio
de regressão (p<0,05).
O estado nutricional médio (out./15 à mai./16) das
plantas foi significativamente
influenciado (P<0,05) pela
adubação nitrogenada, sendo
o maior teor foliar de N (Figura 1) 28,2 g kg-1 obtido
com a dose de 509 kg ha-1 de
N (1011 kg ha-1 de uréia), valor este considerado levemente inferior ao proposto pela literatura como adequado.
As produtividades média
e máxima de café beneficiado foram, respectivamente,
65 e 77 sc ha-1, sendo sig-

nificativamente influenciadas (P<0,05) pelas doses de
nitrogênio. O maior retorno
econômico foi obtido com
a dose de 462 kg ha-1 de N
(1027 kg ha-1 de Uréia), com
produtividade líquida de
74,5 sc ha-1 (descontado o
investimento em fertilizante
nitrogenado), considerados
os custos de 1.170,00 R$ t-1
Uréia e 490,00 R$ Sc-1 café
beneficiado (relação de preços de 0,32; custo kg N/custo
kg café beneficiado).
FIXEN, P.E. (2009).
World fertilizer nutrient reserves – a view to the future.
Better Crops International,
Atlanta, GA.,US. Norcross. v.
93, n. 3, p. 8-11, 2009.
MALAVOLTA, E. Nutrição mineral e adubação do cafeeiro: colheitas econômicas e
máximas. São Paulo: Agronômica Ceres, 1993. 210 p.
MATIELLO, J. B.; SANTINATO, R.; GARCIA, A. W.
R.; ALMEIDA, S. R.; FERNANDES, D. R. Cultura de
café no Brasil: novo manual
de recomendações. Rio de
Janeiro: MAPA/PROCAFÉ,
2002. 387 p.
RIBEIRO, A. C.; GUIMARÃES, P. T. G.; ALVAREZ, V. H. (Eds.). Recomendações para o uso de
corretivos e fertilizantes em
Minas Gerais: 5ª aproximação. Viçosa: Comissão de
Fertilidade do Solo do Estado
de Minas Gerais, 1999. 359 p.

Figura 2. Produtividade de café beneficiado em função de diferentes doses de nitrogênio (Fundação Bahia, 2016)
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Eficiência de Fungicidas no Controle da Ferrugem
e Mancha Alvo da Soja
Fabiano José Perina1; Jackson Alemida Tavares2
Julio Cesar Bogiani1
1Embrapa

A soja é a principal cultura praticada no Oeste da
Bahia. Entre os problemas
fitossanitários encontrados
na região, destacam-se os
nematoides, as doenças
foliares e pragas como lagartas e insetos sugadores.
Entre as doenças foliares
incidentes na região, a ferrugem asiática (Phakopsora pachyrhizi) e a mancha
alvo (Corynespora cassiicola) são as mais frequentes, e que possuem maior
potencial de causar prejuízos aos agricultores.
Para o manejo da ferrugem e mancha alvo da
soja, técnicas como a destruição de hospedeiros secundários, o emprego do
vazio sanitário, o uso de
cultivares resistentes, a
utilização de cultivares de
ciclo precoce, são algumas
das medidas que propiciam
redução na pressão de inóculo e contribuem para
aumento na eficiência do
controle. Entretanto, cultivares resistentes ainda não
estão disponíveis comer-

Algodão; 2Fundação Bahia

cialmente, já as cultivares
precoces, nem sempre são
escohidas para plantio em
áreas de sequeiro da região. Assim, o controle
químico consiste na alternativa mais eficiente para
o controle dessas doenças.
O objetivo desse trabalho foi avaliar a eficiência
de alguns dos principais
fungicidas utilizados para
o controle da ferrugem asiática e da mancha alvo da
soja, com o propósito de
acompanhar a efetividade
desses fungicidas empregados na região.
O experimento foi conduzido na estação experimental da Fundação Bahia
em uma área irrigada por
pivô central. A implantação
do experimento no campo
foi realizada no dia 30 de
novembro de 2015, foram
utilizadas sementes de soja
linhagem
experimental
BRS IPRO, de ciclo tardio,
suscetível as duas doenças.
Utilizou-se o delineamento
de blocos ao acaso com 10
tratamentos, quatro repeti-

ções e parcelas constituídas por seis linhas de cinco metros. Os tratamentos
utilizados, assim como as
doses e grupos químicos,
estão especificados na Tabela 1.
Visando avaliar a reação específica das doenças a cada fungicida,
realizaram-se um total de
três aplicações de fungicidas de forma isolada,
procedidas a cada 14 dias.
As aplicações iniciaram-se
no estádio fenológico R1.
Todas as aplicações foram
realizas por meio de um
pulverizador costal pressurizado, acoplado a uma
barra contendo seis bicos
TEEJET (11002VK) tipo
leque, utilizou-se um volume de calda de 200 L ha-1.
Foram realizadas seis
avaliações de severidade
da ferrugem e da mancha
alvo em dez folhas do terço inferior, terço médio e
superior de cada parcela
experimental. Estas, foram
realizadas por meio das escalas diagramáticas de Godoy et al. (2006) e Soares
et al. (2009), para as avaliações de ferrugem e mancha alvo, respectivamente.

A cultura foi monitorada constantemente a fim
de documentar a ocorrência de qualquer sintoma de
fitotoxidez causado pela
aplicação dos fungicidas.
Ao final do experimento,
realizou-se a avaliação da
produtividade de grãos de
soja, por meio da colheita
de duas linhas centrais da
parcela experimental. O
peso dos grãos foi corrigido para umidade de 13%.
A partir dos dados de
severidade coletados para
cada doença avaliada,
calculou-se a área abaixo
da curva de progresso da
severidade (AACPS) para
cada doença (Shaner &
Finney, 1977). Esses dados, assim como os dados
de produtividade de grãos,
foram submetidos à análise
de variância e, as comparações das médias, foram realizadas por meio do teste
de e Scott-Knott (p<0,05).
No momento da primeira aplicação dos fungicidas
(estádio R1), as plantas já
apresentavam
sintomas
bem desenvolvidos de ferrugem e sintomas iniciais
de mancha alvo.
As menores severi-

Tabela 1. Tratamentos, ingrediente ativo, dose de i.a e de produto comercial dos fungicidas aplicados de forma isolada.

g i.a ha-1: gramas de ingrediente ativo por hectare; (2):utilizado conforme a recomendação técnica indicada na bula do produto comercial; (3) L ou kg p.c ha-1: Litros ou quilogramas do produto comercial por hectare.
(1)
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dades acumuladas, representadas pela AACP
(área abaixo da curva de
progresso) da severidade
(Figura 1), foram obtidas
com os tratamentos T7;
T6; T5; e T3, os quais superaram a testemunha sem
aplicação de fungicidas.
Já os demais tratamentos apresentaram uma
redução na AACP da severidade da ferrugem da
soja sem, contudo, diferir
da testemunha sem aplicação de fungicidas. Tal fato
pode ser explicado devido
à alta severidade da doença, observada no momento
da primeira aplicação dos
fungicidas, que se pronunciou com o ciclo tardio da
linhagem utilizada.
No que diz respeito ao
controle da mancha alvo,
foi observado boa redução
na severidade da doença,
por parte de todos os fungicidas avaliados (Figura 2),
que superaram a testemunha sem aplicação de fungicidas, sem diferir entre si.
Em relação à produtividade,
todos os tratamentos superaram a produtividade obtida
no tratamento sem aplicação de fungicidas e, apesar
da diferença numérica, não
foi detectado diferença estatística entre os fungicidas
avaliados (Tabela 2).
Todos os fungicidas foram capazes de reduzir a
severidade da mancha alvo
na soja. Quatro dos nove
fungicidas avaliados, apesar
de reduzir a severidade da
ferrugem, não diferiram da
testemunha nas condições
experimentais
avaliadas.
Ressalta-se assim, a importância da alternância de grupos químicos em aplicações
sequenciais para o controle
da ferrugem da soja.
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Figura 1. Área abaixo da curva de progresso (AACP) da Severidade da Ferrugem asiática da soja para os diferentes fungicidas avaliados. Barras com mesma letra, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott (p<0,05).

Figura 2. Área abaixo da curva de progresso (AACP) da Severidade da Mancha alvo da soja para os diferentes
fungicidas avaliados. Barras com mesma letra, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott (p<0,05).
Tabela 2. Produtividade em saca/ha para os diferentes tratamentos.

Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott (p<0,05).
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Cultivares de Soja da Parceria Embrapa Cerrados e Fundação Bahia
Recomendados para as Condições Edafoclimáticas do Oeste Baiano
André Ferreira Pereira1; Sebastião Pedro Silva Neto1
1Embrapa

O agronegócio no Oeste da
Bahia se desenvolveu nos últimos anos e tem apresentado um
desempenho altamente significativo. As tecnologias desenvolvidas e em desenvolvimento
para a região possibilitaram que
o produtor desenvolvesse a atividade agropecuária com maior
segurança. Nesse contexto, o
desenvolvimento de cultivares
de soja adaptadas está entre
as principais tecnologias que
contribuem para o avanço da
sojicultora nos sistemas de produção Brasileiro. Dentro do cenário produtivo, a região Oeste
da Bahia e o restante da região
MATOPIBA possui características específicas, que determinam
as prioridades para realização
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 pesquisa é
contínuo, pois novos problemas
surgem anualmente, e busca
por caraterísticas genéticas que
auxiliem o produtor a ter sucesso na atividade agrícola são
fundamentais. Pode-se citar a
crescente importância dos fitonematoides, nos sistemas de
produção em que a soja se faz
presente. As espécies Meloidogyne incognita 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 Embrapa
Cerrados e a Fundação Bahia
permitiu o lançamento de cultivares com resistência a nematoides. A cultivar BRS 8280RR
é resistente ao M. incognita e
moderadamente resistente ao
M. javanica. Por ser resistente
a esses nematoides, essa cultivar é indicada para a inserção
em sistemas de rotação soja-algodão, como observado no
Oeste da Bahia. Isso porque,
nas raízes de algodão, o nematoide M. incognita causa ruptu-

Cerrados

ra da epiderme, do xilema e do
tecido cortical, provocando a
formação de galhas. O material
também é indicado 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 principalmente a esse
nematoide. Essa cultivar pode
ser inserida no refúgio de materiais Intacta dos grupos de maturidade 8.1, 8.2 e 8.3, aspecto
fundamental para a manutenção
da tecnologia IPRO. No contexto desse trabalho de pesquisa, a
articulação das parcerias com
as consultorias e os produtores
da região permitiram avaliar em
condições de lavoura o comportamento das novas cultivares.
Assim no lançamento e ao longo do desenvolvimento 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 crescente no
Brasil. É resistente ao nematoide de cisto (raças 1, 3 e 5) e aos
nematoides de galhas (M. javanica e M. incognita), em função
de seu ciclo, 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 produtivo,
grande estabilidade e é resistente aos nematoides de galhas
(M. javanica e M. incognita). O
grande destaque das safras anteriores foi a cultivar BRS 8381,
que foi campeã 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 potencial produtivo e da grande

Figura 1. Campo de Produção de sementes da cultivar BRS 9180IPRO
em Correntina - BA, safra 2015/16.

estabilidade, a cultivar é resistente a M. javanica.
Outro grupo de cultivares
em fase de lançamento são as
variedades de soja BRS 8482CV
e BRS 8082CV tolerantes 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 agricultores uma opção de manejo capaz
de controlar com eficiência 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 aplicação em pré-emergência, a fim de, proporcionar aos
agricultores maior praticidade.
Com a chegada das cultivares Intactas, essa parceria
também intensificou seu trabalho para colocar a disposição
do produtor variedades com
essa tecnologia. Assim para a
próxima safra os produtores
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.
As cultivares apresentam alto
potencial produtivo, grande
estabilidade. Essas cultivares,
principalmente BRS 9180IPRO
(Figura 1) e BRS 9383IPRO
são indicadas para as demais
regiões do MATOPIBA. A cultivar BRS 9180 IPRO pertence
ao grupo de maturidade 9.1,
o que lhe confere alta adapta-

bilidade para o MATOPIBA,
tem grande estabilidade e alto
potencial produtivo na região.
Nas áreas avaliadas o ciclo da
cultivar BRS 9180 IPRO fica
entre 104 a 131 dias. Conforme as características da região
e condições de fertilidade da
área é recomendável trabalhar
com população entre 160 a
220 mil plantas por hectare. A
planta tem alta capacidade de
produção de vagens, alto engalhamento, assim, em áreas
de alta fertilidade recomenda-se trabalhar com populações
próximas a 160 mil plantas por
hectare para a obtenção de altas
produtividades. Paralelamente
foi desenvolvida cultivar BRS
9280RR para o refúgio das Intactas BRS 9180IPRO e BRS
9383IPRO, além disso é uma
cultivar que tem demonstrado
em condições de campo baixo
fator de reprodução ao nematoide das lesões radiculares Pratylenchus brachyurus.
Dessa forma, trabalhos
focados em pesquisas para a
busca de novas cultivares de
soja adaptadas à região, permitirão em médio e longo prazo
a maior estabilidade da produção ao longo dos anos, e principalmente terá como principal
consequência o potencial aumento de produtividade média
para a cultura, o que poderá
gerar maior retorno financeiro
ao produtor que terá maior segurança sobre suas atividades.
Assim a parceria Embrapa Cerrados e Fundação Bahia representa uma questão estratégica
para a geração de cultivares e
outras tecccxnologias que contribuam para a sustentabilidade
do agronegócio na região.
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Bioteste Bicudos
Wagner Janjacomo
Gerente MKT Sygenta - Culturas Algodão

Considerado uma das
pragas mais prejudiciais
na agricultura Brasileira,
o Bicudo do Algodoeiro,
Anthonomus grandis, vem
causando grandes perdas
na cultura do algodão que
chegam a valores próximos
as USD 900 milhões de dólares. Entre custo de aplicações para o controle e a perda efetiva de produtividade.
Originário do México, o
inseto foi encontrado pela
primeira vez no Brasil em
1983 em Campinas – SP e
duas safras após já estava
disseminado nas principais
regiões produtoras.
O Bicudo é um besouro
que mede de 4 a 9 mm de
comprimento, de coloração
que varia do pardo-acinzentado ao preto. A coloração
varia conforme a idade e
alimentação do inseto.
A fêmea do bicudo deposita seus ovos principalmente em botões florais,
flores e maças. Após a eclosão as larvas permanecem
dentro do botão, usando a
estrutura como fonte de alimento e como um habitat de
proteção até que seu desenvolvimento seja concluído
e o adulto possa emergir
(Dias et al., 2004).
Segundo
Gravena
(2001), um casal do inseto
eclodido no início do ciclo
da cultura, pode dar origem
a 12 milhões de descendentes até o final da safra.
O ciclo biológico da
praga está diretamente ligado à temperatura. Segundo
Broglio-Micheletti (1991),

as durações dos períodos de
incubação dos ovos e do período pupal diminuem com
o aumento da temperatura,
verificando-se menor viabilidade embrionária e pupal
a 30ºC.
Os danos são diretos e
as injúrias causadas por esta
praga decorrem da utilização das estruturas florais e
frutíferas do algodoeiro para
a oviposição dos adultos e
alimentação tanto das larvas
como dos adultos do bicudo-do-algodoeiro. Os danos de
oviposição (Figura 1) não
afetam imediatamente o botão floral, que continua se
desenvolvendo normalmente até o início do segundo
ínstar larval e, posteriormente, o botão floral cai da planta. Os danos de alimentação
(Figura 2) comprometem o
desenvolvimento normal do
botão, o que reduzirá significativamente a produtividade
das plantas e a qualidade final do produto.

Figura 1: Botão floral do algodoeiro com danos de ovoposição.

Figura 2: Botão floral do algodoeiro com danos de alimentação

Estudos realizados por
Grigolli et al. (2013) (Trabalho intitulado “Within plant
distribution of Anthonomus
grandis [Coleoptera: Curculionidae] feeding and oviposition damages in cotton
cultivars”, na revista Ciência
e Agrotecnologia, v.36, n.1,
p.78-84, 2013), os autores
verificaram que esta praga
apresenta preferência para
alimentação por botões florais localizados no terço médio das plantas e preferência
para oviposição por botões
florais localizados no terço
superior das plantas.
Os principais métodos
de controle da praga são o
controle químico e armadilhamento de controle.
Entretanto, o controle
químico só atinge a eficiência necessária quanto aliado
a métodos de manejo forem
adotados. Como, a destruição correta de restos culturais ao fim do ciclo da cultura (destruição de soqueiras)
e de plantas voluntárias de
algodão em outras culturas
(plantas tigueras). Esses
processos devem ser realizado de forma regional e
não por apenas alguns produtores.
Entendendo a necessidade dos agricultores por
uma metodologia eficiente
para avaliação de produtos

químicos para o controle
do bicudo, o Prof. Paulo
Degrande, via uma solicitação da Syngenta Proteção
de Cultivos, desenvolveu
o Bioteste de Bicudos, que
fornece resultados rápidos,
com em situação de campo
e de forma segura.
O Bioteste é um teste
rápido que tem a vantagem
de trazer resultados imediatos. Inclusive permitindo
comparar produtos onde se
pode avaliar não só o efeito
de choque como também o
efeito residual dos produtos.
Nesse aspecto uma metodologia prática e funcional permitirá o trabalho a
campo de demonstração do
efeito dos produtos sobre o
bicudo do algodoeiro.
O efeito de choque é
avaliado com a infestação
imediata dos insetos após
a aplicação dos inseticidas
nas folhas do algodoeiro e
alocadas em recipiente fechado.
Já o residual é avaliado
com infestações da praga
em vias sequencias. Permitindo medir o efeito dos
produtos ao longo do tempo. Demonstrando o período de controle efetivos dos
produtos utilizados.
Abaixo as etapas do Bioteste:
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Incremento da produtividade do Algodão
e Soja por Bacillus subtilis
Dr. Magno Rodrigues de Carvalho Filho
PhD em Fitopatologia
Universidade de Brasília/Universidade do Minho-Portugal
Área de concentração: Controle biológico de pragas e doenças
Especialista em produção em larga escala de fungos e identificação de
doenças de plantas.
Gerente de pesquisa e Desenvolvimento: JCO Fertilizantes

Rizobactérias promotoras
de crescimento é um grupo de
bactérias habitantes da rizosféra com capacidade endofítica, circulativa e latente no
interior de plantas que agem
direta e indiretamente na produção e secreção de inúmeras
regulações química das raízes
e suas intermediações. Esse
grupo tem como um de seus
principais representantes o
Bacillus subtilis, bactéria mais
estudadas no mundo para a
promoção de crescimento e
incremento de produtividade
de plantas agricultáveis e no
controle de fitomoléstias. O
B. subtilis promove o crescimento de plantas diretamente
pelo auxilio na absorção de
nutrientes (Fósforo, Nitrogênio, e minerais essenciais) ou
na modulação dos níveis hormonais da planta (AIA - Ácido
Indól Acético da família das
Auxinas); e indiretamente pela
redução dos efeitos deletérios
de fitopatógenos radiculares
e de parte aérea. Vários estudos têm sido documentados
em relação à produtividade e
sanidade de diferentes plantas
pela aplicação de B. subtilis
sobre plantas em condições
normais ou com algum tipo de
stress. Outro grande benefício
da utilização do B. subtilis
na agricultura é pela redução
da dependência mundial dos
agroquímicos que desestabilizam o agroecossitema, influenciando diretamente no
desenvolvimento normal das
plantas e contaminando o
meio ambiente.
A empresa JCO FERTILIZANTES, a fim de caracterizar sua nova formulação do B.
subtilis, designou a implanta-

ção de um trabalho científico
na forma de experimento de
campo na Fundação Bahia. O
experimento de campo teve
como objetivo avaliar a influência do B. subtilis na produtividade de algodão e seus efeitos na supressão de doenças
foliares.
Os experimentos foram
implantados no campo experimental da Fundação localizado no município de Luís
Eduardo Magalhães, BA em
soja e algodão utilizando-se os
seguintes tratamentos:
Para o experimento no
Algodão (cv. BRS 368RF),
foram feitos oito tratamentos
utilizando-se duas doses distintas de B. subtilis (1,0 ou 2,0
L/ha) e para cada dose aplicou-se seis, nove, doze, e quinze
vezes durante o ciclo do algodão iniciadas no momento em
que foram constatados os primeiros sintomas de mancha de
ramulária nas folhas do terço
inferior do algodoeiro.
Para o experimento em
Soja (cv. Monsoy 8349 IPRO),
foram feitos quatro tratamentos utilizando-se duas doses
distintas de B. subtilis (1,0 ou
2,0 L/ha) sem fungicida ou
misturada com fungicida PrioriXtra (0,3 L/ha).
Para ambos os experimentos, a testemunha foi feita sem
tratamentos de B. subtilis ou
fungicidas.
Resultados: Algodão
De acordo com a Tabela
01 e Fgura 01, observou-se
que a pulverização do B. subtilis no algodão incrementa
a produtividade do algodão
independente da dose de 1.0
ou 2.0 L/ha. O incremento

da produtividade média do
B. subtilis em relação à testemunha variou em média de
nove arrobas (BS-JCO 1.0 L/
ha/6 aplicações) a vinte e cinco (BS-JCO 2.0 L/ha/15 aplicações) arrobas em relação à
testemunha. O B. subtilis não
causou fitotoxidez à cultura do
algodoeiro nas doses e metodologias de aplicações elaboradas.
Ainda sobre a ação do B.
subtilis, houve redução significativa da severidade da
mancha da Ramulária (Ramularia areola) e da mancha
Alvo (Corynespora casiicola)
em algodoeiro, onde todos os
tratamentos com B. subtilis
superam os resultados da testemunha. As doses de 1.0 L/ha
para todos os tratamentos se
mostraram mais eficientes que
a dose de 2.0 L/ha com melhores resultados com quinze
aplicações.

Resultados: Soja
De acordo com a Tabela
02, observou-se que a pulverização do B. subtilis incrementa
a produtividade da soja quando
associado ou não ao fungicida
utilizado, independente da dose
de 1,0 ou 2,0 L/ha. A porcentagem média de incremento da
soja tratada com B. subtilis variou entre 16.65% (BS-JCO 1.0
L/ha) a 38,66% (BS-JCO 2.0
L/ha + Priori Xtra) em relação
à testemunha. O B. subtilis não
causou fitotoxidez à cultura da
soja nas doses e metodologias
de aplicações elaboradas.
Ainda sobre a ação do B.
subtilis, houve redução significativa da desfolha causada pela
ferrugem asiática (Phakopsora
pachyrhizi) onde todos os tratamentos com B. subtilis superam
a testemunha, principalmente o
tratamentoque foi pulverizado
BS-JCO (1.0 L/ha) + Priori Xtra.

Figura 01: Imagens capturadas do experimento na Fundação Bahia com
e sem aplicações de B. subtilis em algodão. A: Sem tratamento; B; quinze
aplicações de B. Bacillus (2l/ha).

