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A Fundação Bahia viabiliza a geração e a disponibili-
zação de tecnologias, com vistas ao desenvolvimen-
to Agrícola Sustentável, buscando ser referência em 

sua área de atuação (MATOPIBA). 

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

do Algodão, Passarela da Soja e do Milho, Encontro Téc-
nico do Café, Workshop de Apresentação dos Resultados 
de Pesquisa. Em 2017 entrará para a sua grade de eventos 
o Simpósio Regional sobre Manejo de Plantas Daninhas.

O Boletim Técnico da Fundação Bahia, configura também 
como importante forma de transferência de tecnologias ge-
rada regionalmente. Nessa edição, são apresentados os prin-
cipais 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 cultu-
ra do algodoeiro terá uma safra 
menor no biênio 2016/17, com 
redução da área plantada. O pre-
ço da fibra não é animador e os 
custos de produção aumentam 
ano após ano. Adicionalmen-
te, 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 co-
tonicultor profissional manter 
sua área, seus compromissos e 
rentabilidade sob forte pressão. 
Somente os que investem com 
eficiência em boa tecnologia fi-
carão 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 meca-
nização 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 predominân-
cia do preparo do solo de forma 
convencional, com forte mobi-
lização do solo, para o cultivo 
do algodoeiro. 

Neste modelo, apesar da 
vantagem de se fazer a rápi-
da 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 inter-
valos cada vez menores, com 
o passar do tempo. Quando a 
camada arável está adensada, 
o potencial de infiltração e ar-
mazenamento 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, as-
sociado à frequência de vera-
nicos 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. Quan-
do estes veranicos ocorrem em 
estádios de alta demanda de 
água pela planta, os prejuízos 
são ainda maiores. 

 A adoção do sistema plan-
tio direto (SPD) mostra-se uma 
alternativa muito interessante 
para esta realidade. O SPD pre-
coniza o não revolvimento do 
solo, rotação de culturas e pro-
teção do solo com biomassa. 
Neste sistema, a manutenção da 
compactação aparente do solo 
é feita pelas raízes das plantas 
de cobertura e das espécies cul-
tivadas em rotação. A dinâmica 
de constante ocupação do solo 
pelas raízes das plantas, de de-
composição destes sistemas ra-
diculares que formarão canais 
para ocupação de novas raízes 
das plantas cultivadas na sequ-
ência, possibilitam a manuten-
ção 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), au-
mento da atividade biológica 
do solo, que possibilita as me-
lhorias das características quí-
micas, 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 pro-
teção proveniente da cobertura 
do solo pela biomassa das plan-
tas na superfície do mesmo. 
Estas melhorias proporcionam 
maior eficiência do uso da água 
na produtividade das culturas.  

Adicionalmente, as plantas 
de cobertura do solo podem 
reciclar quantidade de conside-
ráveis de nutrientes que podem 
estar sendo perdidas em con-
dições de cultivo não susten-
táveis. 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 potás-
sio, que possivelmente podem 
ser aproveitados nos próximos 
cultivos, e que em uma situa-
ção de ausência das plantas de 
cobertura, podem estar sendo 
perdidos. Consequentemente, 
os custos de reposições de nu-
triente serão maiores. 

Em um experimento mon-
tado no campo experimental da 
Fundação BA, fruto da parceria 
desta instituição com a Embra-
pa Algodão, os resultados de 
produtividade e estabilidade de 
produção do algodão são extre-
mamente interessantes. Após 
quatro anos de cultivo do algo-
doeiro 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 for-
ma 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 produtivida-
de 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, che-
gou a ser 57,8 @/ha maior na 
comparação com o monoculti-
vo de algodoeiro em SC (Figu-
ra 1).

Após os quatro anos de 
pesquisa, estas informações 
continuam confirmando os be-
nefícios do SPD no sistema de 
produção de algodão para o 
Oeste da Bahia. Este modelo de 
produção, além de possibilitar 
uma agricultura mais susten-
tável no que se refere a parte 
ambiental, possibilitam mais 
sustentabilidade financeira ao 
produtor.

FIGURA 1. Produtividade de algodão em caroço. Algodão - SC = mono-
cultivo sob SC; Milheto - Algodão = monocultivo sob SC com semeadura 
do milheto na primavera; Algodão SPD = rotação com soja e milho con-
forme as cores das safras. Cores verde, vermelho, azul e preto são refe-
rentes 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 suces-
são à soja
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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
3Supervisor Laboratório Abapa - 4Fundação Bahia

O algodão produzido 
no cerrado da Bahia tem 
as principais condições 
necessárias a obtenção de 
um algodão de alta quali-
dade, incluindo as seguin-
tes: está  certificado como  
ABR+BCI,  portanto se-
gue manuais de produção 
e beneficiamento aceitos 
internacionalmente; todos 
os fardos possuem analise 
em HVI e rastreabilidade 
com etiqueta padronizada 
da Abrapa; apresenta sus-
tentabilidade social, am-
biental e econômica; pos-
sui programas de pesquisa 
e desenvolvimento seme-
lhante aos dos principais 
concorrentes internacio-
nais e; recebe assistência 
técnica privada com mo-
nitoramento e recomenda-
ções de manejo realizadas 
semanalmente.

Aliando o manejo das 
lavouras com alta tecno-
logia de produção, com 
condições climáticas, 
onde predominam maior 
número de horas de luz e 
temperaturas mais eleva-
das e também a coloração 
clara dos solos da Bahia, 
consolidou-se na primeira 
década deste século, que 
as fibras produzidas nesta 
região, foram considera-
das pelas fiações brasi-
leiras como as melhores 
do Brasil e, com padrões 
de qualidade semelhantes 
as obtidas na Austrália e 
Mississippi - EUA. Porém 

ao analisarmos a evolu-
ção do algodão da Bahia 
entre as Safras 2012/13 
a 2015/16, quando foram 
analisadas de 847.000 a 
1.150.000 fardos por sa-
fra, pode-se constatar que 
a substituição das Cultiva-
res Deltaopal e FM 993, 
que foram plantadas por 
décadas na Bahia, por de-
zenas de novas cultivares 
transgênicas, na maio-
ria das vezes plantadas e 
substituídas em apenas 
uma a duas safras, está 
provocando algumas per-
das significativas nesta 
qualidade, especialmente 
nas ultimas três safras, en-
tre as quais relacionamos 
as seguintes: aumento do 
percentual de amostras 
com micronaire acima de 
4,2; aumento do teor de fi-
bras curtas acima de 10 % 
SFI; aumento no percen-
tual de amostras com uni-
formidade 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 per-
centual 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 compri-
mento abaixo do padrão 
comercial; 56% das amos-
tras estavam com índice 
de fibras curtas acima de 
14%; e que 18% dos far-
dos tinham uniformidade 
abaixo de 80%; portanto 
um expressivo número 
de amostras abaixo dos 
padrões comerciais mé-
dios previstos. Ainda na 
comparação das cultiva-
res plantadas, verificou-se 
que as cultivares que ele-
varam o conceito da qua-
lidade do algodão produ-
zido na Bahia, a FM 993 
e a Deltaopal tiveram 70% 
e 72% das amostras dentro 
dos padrões comerciais, 
enquanto que as cultiva-
res FM 975 WS, TMG 81 
WS, FM 980 GLT e FM 
940 GLT tiveram, respec-
tivamente, apenas 20%, 
28%, 29% e 44% dentro 
dos padrões comerciais, 
comprovando que estas 
cultivares transgênicas, 
recém incorporadas ao 
sistema de produção, con-
tribuíram 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 amos-
tras por lote identificado 
com cada uma das culti-
vares 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, ob-
servou-se as seguintes ten-
dências, comuns em todos 
os núcleos da Abapa: Cul-
tivares que mais contribu-
íram para elevação dos va-
lores 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 va-
lores de resistência muito 
baixa em todos os núcleos 
- DP 555 BGRR; as prin-

Figura 1 – Metodologia de coleta de amostras nas plantas  de cada culti-
var avaliada. Foram efetuadas 10 análises de cada ponto de cada varie-
dade em cada núcleo da Abapa na safra 2015/16



cipais cultivares respon-
sáveis 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 ob-
tidos 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 trans-
gênicas resultaram em per-
das 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 al-
godão baiano foi a DP 555 
BGRR (Figuras 3 e 4).

Por fim, para melho-
rar e valorizar a qualida-
de do algodão do cerrado 
da Bahia deve-se adotar 
práticas reconhecidas in-
ternacionalmente como: 
Copiar os bons exemplos 
usados há décadas na Aus-
trália e Estados Unidos, 

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

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

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

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

como colheita, beneficia-
mento, blocagem e co-
mercialização por culti-
var e qualidade de fibras; 
Investir em fiações para 
consumo de pequenos vo-
lumes de fibras (exemplo 
da Cooperfibra); Redução 
do número de cultivares 
em adoção para 4 a 5 por 
fazenda; Eleger tecnolo-
gias de consenso e ado-
ção geral, entre as quais 
sugere-se: Zero de conta-
minantes, açúcar, soqueira 
e tigueras; lotes uniformi-
zados por cultivar, tipo e 
qualidade do HVI.
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Monitoramento da Resistência de Ramularia 
areola a Fungicidas

No Oeste da Bahia, um 
dos grandes problemas 
enfrentados pela cotoni-
cultora diz respeito às do-
enças fúngicas. O controle 
ineficiente dessas doenças 
pode ocasionar perdas de 
até 30% na produtividade. 
Entre as enfermidades de 
maior capacidade de cau-
sar prejuízos na região, 
destaca-se a mancha-de-
-ramulária (Ramularia are-
ola) e, mais recentemente, 
a mancha alvo (Corynes-
pora cassiicola). 

Entre as medidas de 
controle da Ramulária, 
destacam-se o uso de cul-
tivares com alto grau de 
resistência, a utilização 
de espaçamentos maio-
res, a adoção de cultiva-
res precoces, a rotação e 
sucessão de culturas e o 
controle químico. Entre-
tanto, o número de cul-
tivares que apresentam 
grau de resistência dis-
poníveis, são escassas, há 
uma dificuldade regional 
de implantar sistemas de 
sucessão e rotação com-
pleta de culturas e de 
utilização de maiores es-
paçamentos, e ainda, para 
garantir a rentabilidade 
da lavoura, há preferência 
pela utilização de cultiva-
res tardias. Dessa forma 
a principal forma de con-
trole desta doença é fei-
ta por meio da aplicação 
frequente de fungicidas.

A utilização de fungi-
cidas para o controle de 

doenças do algodão no 
Brasil é crescente desde a 
migração da cultura para 
as áreas de cerrado. Dentre 
as doenças que são con-
troladas por fungicidas no 
algodoeiro, destacam-se 
a Ramulária (R. areola) a 
Ramulose (Colletotrichum 
gossypii var cephalospo-
rioides), a mancha-de-
-alternaria (Alternaria sp.), 
o mofo-branco (Scleroti-
nia sclerotiorum), a man-
cha 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 au-
mentar os custos de produ-
ção, 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 acompa-
nhamento e investigação 
de indícios de resistência 
do fungo R. areola aos 
fungicidas empregados re-
gionalmente. 

O experimento foi con-
duzido na estação experi-
mental 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 delinea-
mento de blocos ao acaso 
com 10 tratamentos, qua-
tro repetições e parcelas 
constituídas por seis linhas 
de cinco metros. Os trata-
mentos utilizados, assim 
como as doses e grupos 
químicos, estão especifica-
dos na Tabela 1. 

Com o propósito de 
estudar a reação específi-
ca da doença a cada fun-
gicida, realizaram-se um 
total de cinco aplicações 
de fungicidas de forma 

isolada, iniciando-se por 
ocasião do estabelecimen-
to da mancha-de-ramulária 
nas plantas de algodão. As 
aplicações foram realizas 
por meio de um pulveri-
zador costal pressurizado, 
acoplado a uma barra con-
tendo 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 su-
perior de cada parcela ex-
perimental. 

A cultura foi monito-
rada constantemente a fim 
de documentar a ocorrên-
cia 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 

Fabiano José Perina1; Jackson Alemida Tavares2

Julio Cesar Bogiani1; Nelson Dias  Suassuna1

1Embrapa Algodão; 2Fundação Bahia

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 submeti-
dos à análise de variância. 
As comparações das mé-
dias foram realizadas por 
meio do teste de e Scott-
-Knott (p<0,05). 

As menores severida-
des (Figura 1) foram ob-
tidas com os tratamentos 
T8- hidróxido de fentina; 
T2- azoxistrobina + dife-
noconazol; T6- piraclos-
trobina + fluxapiroxade; 
T10- difenoconazol; T5- 
epoxiconazol + piraclos-
trobina; T3- azoxistrobi-
na + benzovindiflupyr; 
T7- trifloxistrobina + pro-
tioconazol, seguidos dos 
tratamentos T4- azoxistro-
bina; T11-chlorothalonil e 
T9-mancozeb, estes, por 
sua vez, superaram a tes-
temunha sem aplicação de 
fungicidas.

O maior valor de se-
veridade obtido para os 
fungicidas mancozeb e 
chlorothalonil pode ser ex-
plicado devido ao fato da 
aplicação dos tratamentos, 
terem sido iniciadas após o 
estabelecimento da doen-
ça, considerando que fun-
gicidas de contato, devem 
ser aplicados de forma pre-
ventiva. Já o maior valor 
de severidade observado 
para o fungicida do grupo 
das estrobilurinas (T4), em 
relação aos demais fungi-
cidas, pode indicar uma 
redução da sensibilidade 
fungo R. areola ao ingre-
diente ativo. Este mesmo 
fungicida, quando aplica-
do em formulação associa-
da a um triazol ou a uma 
carboxamida, T2 e T3, res-
pecivamente, demonstrou 
maior redução na severi-
dade da ramulária (Tabe-
la 2), reforçando assim a 
hipótese de uma possível 
baixa sensibilidade do fun-

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).

go ao ingrediente ativo em 
formulação simples.

Em relação à produtivi-
dade, apesar da diferença 
numérica, não foi detec-
tado diferença estatística 
entre os tratamentos ava-
liados (Tabela 2). Contu-
do, é imperativo ressaltar, 
que todos os tratamentos 
com aplicação de fungici-
das, proporcionaram um 
aumento na produtividade 

de algodão em caroço que 
representa grande expres-
sividade econômica, jus-
tificando a realização do 
controle químico.

Considerando os va-
lores de percentagem de 
controle da severidade em 
relação à testemunha e, a 
inferioridade do tratamen-
to constituído por estrobi-
lurina, aplicada de forma 
isolada, conclui-se que é 

imprescindível a realiza-
ção de um trabalho de mo-
nitoramento 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, repre-
sentativos das principais 
regiões produtivas do Oes-
te da Bahia.
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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 Algodão; 2Fundação Bahia

O programa de melhora-
mento genético de algodoeiro, da 
parceria Embrapa Algodão/Fun-
dação Bahia envolve diferentes 
etapas de geração de novos ma-
teriais genéticos, que vão desde a 
obtenção das populações segre-
gantes convencionais, até linha-
gens finais portadoras de trans-
genia. Ao longo desse processo 
de desenvolvimento, que pode 
demandar entre 10 a 12 anos, 
diversas metodologias de avalia-
ção fenotípicas e genotípicas são 
empregadas, tais como ensaios 
em campo, para avaliação de ca-
racterísticas fenológicas, fitossa-
nitárias e produtivas, e em labo-
ratório, 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 pro-
cesso de desenvolvimento, nos 
chamados ensaios de Valor Cul-
tural e Uso – VCU, as linhagens 
geneticamente estabilizadas são 

avaliadas em uma ampla gama 
de ambientes, permitindo inferir 
sobre a estabilidade e posiciona-
mento das mesmas. Consideran-
do os ensaios VCU Bollgard II 
Roundup Ready Flex (B2RF) e 
VCU Roundup Ready Flex (RF), 
conduzidos no cerrado do Esta-
do da Bahia na safra 2015/2016, 
serão apresentados os resultados 
para as características de produ-
ção e qualidade de fibra. 

O ensaio VCU B2RF foi 
constituído por doze tratamentos, 
sendo nove linhagens e três cul-
tivares testemunhas e o VCU RF 
por dezoito tratamentos, sendo de-
zesseis linhagens e duas cultiva-
res 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 (Fun-
dação BA/CPTO): VCU B2RF 

(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 represen-
tam, respectivamente, os desem-
penhos médios das linhagens 
para características de produ-
tividade de algodão em caroço 
em pluma (PAC e PAP) e qua-
lidade 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 con-
siderações podem ser feitas para 
PAP. Já para características tec-
nológicas de fibra (Figura 2) o 
destaque foi a linhagem CNPA 

2014-33 B2RF, com compri-
mento de fibra de 33 mm e resis-
tência de fibra de 34 gf/tex.

Nas figuras 3 e 4 são apre-
sentados, respectivamente, os 
desempenhos médios das linha-
gens para características de pro-
dutividade de algodão em caroço 
em pluma (PAC e PAP) e qua-
lidade de fibra (comprimento e 
resistência) verificadas nos dois 
ensaios VCU RF. Em termos de 
produtividade (Figura 3), veri-
fica-se que a testemunha BRS 
368 RF e a linhagem CNPA 12-
120RF produziram acima de 300 
@/ha de algodão em caroço, sen-
do também as mais produtivas 
quanto a PAP. Já para caraterísti-
cas tecnológicas de fibra (Figura 
4) os destaques foram as linha-
gens 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 ge-
ral dos ensaios, apresenta baixa 
porcentagem fibra e consequen-
temente baixa PAP.

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

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 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
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Unidades de Monitoramento e Combate a Incêndios 
Florestais na Região Oeste da Bahia

As ações de monitora-
mento a focos de calor e 
articulação para comba-
tes a incêndios florestais, 
mostram-se cada vez mais 
importantes e imprescindí-
veis para minimizar perdas 
em áreas produtivas e áreas 
destinadas a conservação 
como Reserva Legal e Áre-
as de Preservação Perma-
nente (APP) localizadas no 
perímetro da propriedade 
rural. Nesse sentido foram 
criadas, em 2013, as Uni-
dades de Monitoramento e 
Combate a Incêndio Flores-
tal através de uma parceria 
público-privado entre a As-
sociação 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 biólo-
gos, geógrafo e engenheiro 
agrônomo, tem mobilizado 
produtores rurais desde o 
ano 2013 em ações de com-
bates ao fogo, em um perí-
metro 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 fei-
to diariamente no site do 
Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais (INPE) 
(http://www.dpi.inpe.br/
proarco/bdqueimadas/), in-
dicaram 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 relaciona-
do 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, en-
volvendo áreas destinadas 
ao uso alternativo do solo 
(atividades agrossilvipasto-
ris) e áreas com vegetação 
nativa (Figura 2).

Seguindo a perspectiva 
de outras regiões, quando 
compara-se exclusivamen-
te as áreas monitoradas em 
São Desidério (500.000 
ha) e as áreas de Barreiras 
e Luís Eduardo Magalhães 

(290.000 ha), também ve-
rifica-se que ocorreu um 
aumento das áreas queima-
das entre os anos de 2014 e 
2015 (Figuras 3 e 4).  En-
tretanto, as análises de 2015 
mostram-se muito abaixo 
dos valores registrados para 
os anos de 2010 e 2012, 
quando as Unidades de Mo-
nitoramento 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 Barrei-
ras e Luís Eduardo Maga-
lhães queimou uma área de 
47.060,45 ha. Em 2015 os 
registros mostram-se signi-
ficativamente 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 dire-
ta entre o número de focos 
de calor com a extensão de 
áreas queimadas para todos 

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 ju-
nho 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 im-
portante evitar qualquer tipo 
de utilização do fogo neste 
período, e sempre que pos-
sível manter aceiros entre as 
áreas produtivas e as áreas 
com vegetação nativa. 

Quando da posse de 
Declaração de Queimada 
Controlada (DQC), pre-
vista na Portaria Inema nº 
8578/2014 é necessário 
atenção antes de utilizá-la. 
O produtor rural deverá es-
tar atento a todos os condi-
cionamentos previstos em 
legislação, entre estes: man-
ter equipe treinada para as 
ações de combate, atenção 
ao horário de temperaturas 
mais baixas, verificar a dire-
ção 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 existên-
cia de focos de incêndios e 
sua extensão.

Para as áreas que vem 
sendo monitoradas, em al-
guns pontos, ocorre a difi-
culdade de aplicação dos 
planos de combates aos in-
cêndios, sobretudo em áre-
as de difícil acesso e mais 

1Diretora de Meio Ambiente;  2Analista Ambiental;  3Analista 
Ambiental;  4Estagiária - Equipe Técnica da Aiba 

Alessandra Chaves1; Eneas Porto2; Glauciana Araujo3;
Mariana Vieira4

Figura 1. Mapa de Localização das Unidades de Monitoramento e Com-
bate 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)
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Figura 2. Áreas queimadas na Região Oeste da Bahia em 2015

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

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

Figura 6. Quantificação das áreas queimadas e focos de calor na Unida-
de Luís Eduardo Magalhães e Barreiras, Região Oeste da Bahia (290.000 
ha).

distantes das sedes das fa-
zendas 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 indis-
pensável o envolvimento 
dos produtores, dos órgãos 

ambientais e de toda a so-
ciedade. Pois, estas ações 
convergem para o bem co-
letivo, em uma região, que 
exerce um importante papel 
fomentador para as águas do 
Rio São Francisco, uma das 
maiores bacias hidrográfi-
cas do Brasil.

Informações adicionais 
sobre as restrições do Uso 

do Fogo e ações de monito-
ramento e combate, poderão 
ser obtidas através do Subco-
mitê de Combate a Incêndios 
Florestais na regional Oeste 
da Bahia, localizado em Bar-
reiras, através do tel.: (77) 
3612-8387 e/ou no 17º Gru-
pamento de Bombeiros Mi-
litar (Barreiras) através dos 
contatos tel.: (77) 3613-3384.



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 carac-
terísticas de Qualidade 
do Algodão Nacional 
das últimas 17 Safras 
(1999/00 a 2014/15), 
podemos observar que 
houve um aumento sig-
nificativo nos valores de 
Fibras Curtas a partir da 
Safra 2005/06.  Este au-
mento no porcentual de 
fibras curtas  tem causa-
do como consequências 
uma série de problemas 
de Qualidade nos fios 
produzidos, bem como 
perdas financeiras devi-
das 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 proces-
so de Abertura e Car-
das, 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 conse-
qüências nos processos 
de fiação, tecelagem e 
beneficiamento causa-
dos por aumento exces-
sivo de fibras curtas: 

• Melhoramento do 
tipo folha, porém com 
quebra de fibras afetan-
do 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 pro-
cessos de eliminação de 
fibras Curtas nas Cardas 
(Flatts) e nas Penteadei-
ras (Strip); 

• Perdas de Qualida-
de: Resistência dos fios e 
cortes de pontos grossos 
e Neps nos Purgadores; 

• Aumento de Fibri-
las nos artigos Felpu-
dos, 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. Agrº. Fundação Bahia
2Convênio FAAHF/Fundação Bahia 

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 aduba-
ção 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 dimi-
nuem 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 fo-
liar e menor rendimento de 
grãos. Assim, a reposição dos 
nutrientes aplicados direta-
mente às folhas, neste mo-
mento, através de adubação 
foliar, poderia manter a taxa 
de fotossíntese por um tempo 
maior, adiar a senescência fo-
liar podendo refletir em maior 
produção de grãos de soja 
(Mallarino et al., 2001). Nes-
te sentido, Garcia & Hanway 
(1976) propuseram dentre as 
variantes de aplicação via fo-
liar, a adubação suplementar 
no estádio reprodutivo que, 
somada à adubação do solo, 
possibilitaria ao produtor um 
acréscimo de rendimento.

Devido ao grande núme-
ro 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 

compostos por nutrientes, 
bioestimulantes ou bioativa-
dores no estádio R5.1, sobre 
a produtividade da cultura da 
soja cultivada com supressão 
total de adubação via solo.

O experimento foi con-
duzido na Fundação Bahia 
(LEM-BA), em Latossolo 
Vermelho-Amarelo Distró-
fico 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 dm-

3; 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 ge-
nótipo de soja Monsoy 8349 
IPRO, delineado inteiramente 
ao acaso, com oito tratamen-
tos e quatro repetições. Entre 
a semeadura, 20/11/15, e a 
colheita, 16/03/16, a precipi-
tação pluviométrica acumu-
lada 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 irriga-
ção. Os tratamentos consisti-
ram da pulverização foliar de 
diferentes produtos comer-
ciais, 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 unida-
de experimental foi composta 
por 6 linhas espaçadas em 0,5 
m, com 6 m de comprimen-
to. 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 entan-
to, apresentar diferenças es-
tatisticamente significativas 
quando comparados os di-
ferentes manejos no estádio 
R5.1. Contudo, esta variável 

se correlacionou positiva-
mente com a produtividade de 
soja (0,5552; 0,0024). A pro-
dutividade média de soja foi 
de 71 sc ha-1, sendo consta-
tado incremento significativo 
apenas quando aplicados os 
produtos Foltron Plus e KFol, 
cuja variação observada em 
relação ao tratamento con-
trole foi da ordem de 19,5% 
(810 kg ha-1). A ausência de 
resposta à aplicação foliar 
dos demais produtos nutricio-
nais e bioestimulantes obser-
vados para alguns manejos, 
pode ser justificada, entre ou-
tros, 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 ferti-
lization of soybeans during 
the seed-filling period. Agro-
nomy Journal, Madison, v. 4, 
n. 68, p. 653-657, 1976.      

MALLARINO A.P., HAQ 
M.U., WITTRY D., BERMU-
DEZ M. (2001): Variation in 
soybean response to early se-
ason 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. Agrº. Fundação Bahia
2Convênio FAAHF/Fundação Bahia 

Dentre os fatores que in-
fluenciam a qualidade e a 
produtividade do café, desta-
ca-se a nutrição mineral, so-
bretudo para o nitrogênio que 
é o elemento mais exigido 
pelo cafeeiro (MATIELLO et 
al., 2002) exercendo funções 
como constituinte de molécu-
las de proteínas, enzimas, co-
enzimas, ácidos nucléicos e 
citocromos (MALAVOLTA, 
1993). Conforme evidenciam 
as recomendações oficiais, as 
doses de N para produtivi-
dade superior a 2000 kg ha-1 
de grãos variam ente 250 a 
450 kg ha-1 fornecidas entre 
setembro e março, compre-
endendo as fases de floração, 
frutificação e desenvolvimen-
to 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 aproveita-
mento pelas plantas, com ris-
co de contaminação ambien-
tal (FIXEN, 2009). 

Em virtude das especi-
ficidades do ambiente de 
produção do cerrado baiano, 

objetivou-se estudar o efeito 
de doses de nitrogênio sobre 
o estado nutricional e a pro-
dutividade do cafeeiro.

O experimento foi con-
duzido na área experimental 
da Fundação Bahia no perío-
do de outubro de 2015 a ju-
nho 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 plan-
tio circular sob pivô central 
equipado com emissores do 
tipo Spray. O solo classifi-
cado como Latossolo Ver-
melho-Amarelo Distrófico 
típico, apresentou na profun-
didade 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 expe-
rimento o manejo fitossani-
tário e nutricional foi realiza-

do conforme recomendações 
previstas pela Fundação 
Bahia, sendo aplicados res-
pectivamente 100, 500 e 60 
kg ha-1 de P2O5, K2O e S. O 
delineamento experimental 
utilizado foi o inteiramente 
casualizado, com quatro tra-
tamentos (0, 250, 500 e 750 
kg ha-1 de N) e três repeti-
ções, inseridos em um expe-
rimento com 16 tratamentos 
e três repetições, sendo cada 
parcela experimental consti-
tuída por dez plantas e como 
área útil foram considera-
das as seis plantas centrais. 
Avaliou-se mensalmente o 
estado nutricional da cultura 
e por ocasião da colheita, a 
produtividade de café bene-
ficiado, sendo os dados obti-
dos submetidos à análise de 
variância e o efeito dos ní-
veis de N analisado por meio 
de regressão (p<0,05).

O estado nutricional mé-
dio (out./15 à mai./16) das 
plantas foi significativamente 
influenciado (P<0,05) pela 
adubação nitrogenada, sendo 
o maior teor foliar de N (Fi-
gura 1) 28,2 g kg-1 obtido 
com a dose de 509 kg ha-1 de 
N (1011 kg ha-1 de uréia), va-
lor este considerado levemen-
te inferior ao proposto pela li-
teratura como adequado.

As produtividades média 
e máxima de café beneficia-
do foram, respectivamente, 
65 e 77 sc ha-1, sendo sig-

nificativamente influencia-
das (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 pre-
ços de 0,32; custo kg N/custo 
kg café beneficiado).

FIXEN, P.E. (2009). 
World fertilizer nutrient re-
serves – a view to the future. 
Better Crops International, 
Atlanta, GA.,US. Norcross. v. 
93, n. 3, p. 8-11, 2009.

MALAVOLTA, E. Nutri-
ção mineral e adubação do ca-
feeiro: colheitas econômicas e 
máximas. São Paulo: Agronô-
mica Ceres, 1993. 210 p.

MATIELLO, J. B.; SAN-
TINATO, R.; GARCIA, A. W. 
R.; ALMEIDA, S. R.; FER-
NANDES, D. R. Cultura de 
café no Brasil: novo manual 
de recomendações. Rio de 
Janeiro: MAPA/PROCAFÉ, 
2002. 387 p.

RIBEIRO, A. C.; GUI-
MARÃES, P. T. G.; ALVA-
REZ, V. H. (Eds.). Reco-
mendações para o uso de 
corretivos e fertilizantes em 
Minas Gerais: 5ª aproxima-
ção. Viçosa: Comissão de 
Fertilidade do Solo do Estado 
de Minas Gerais, 1999. 359 p.

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

Figura 2. Produtividade de café beneficiado em função de diferentes do-
ses 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 Algodão; 2Fundação Bahia

A soja é a principal cul-
tura praticada no Oeste da 
Bahia. Entre os problemas 
fitossanitários encontrados 
na região, destacam-se os 
nematoides, as doenças 
foliares e pragas como la-
gartas e insetos sugadores. 
Entre as doenças foliares 
incidentes na região, a fer-
rugem asiática (Phakopso-
ra pachyrhizi) e a mancha 
alvo (Corynespora cassii-
cola) são as mais frequen-
tes, e que possuem maior 
potencial de causar preju-
ízos aos agricultores.

Para o manejo da fer-
rugem e mancha alvo da 
soja, técnicas como a des-
truição de hospedeiros se-
cundários, 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 inó-
culo e contribuem para 
aumento na eficiência do 
controle. Entretanto, culti-
vares resistentes ainda não 
estão disponíveis comer-

cialmente, já as cultivares 
precoces, nem sempre são 
escohidas para plantio em 
áreas de sequeiro da re-
gião. Assim, o controle 
químico consiste na alter-
nativa mais eficiente para 
o controle dessas doenças.

O objetivo desse traba-
lho foi avaliar a eficiência 
de alguns dos principais 
fungicidas utilizados para 
o controle da ferrugem asi-
ática e da mancha alvo da 
soja, com o propósito de 
acompanhar a efetividade 
desses fungicidas empre-
gados na região.

O experimento foi con-
duzido na estação experi-
mental 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 constituí-
das por seis linhas de cin-
co metros. Os tratamentos 
utilizados, assim como as 
doses e grupos químicos, 
estão especificados na Ta-
bela 1.

Visando avaliar a re-
ação específica das do-
enças a cada fungicida, 
realizaram-se um total de 
três aplicações de fungi-
cidas 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 pres-
surizado, acoplado a uma 
barra contendo seis bicos 
TEEJET (11002VK) tipo 
leque, utilizou-se um volu-
me de calda de 200 L ha-1.

Foram realizadas seis 
avaliações de severidade 
da ferrugem e da mancha 
alvo em dez folhas do ter-
ço inferior, terço médio e 
superior de cada parcela 
experimental. Estas, foram 
realizadas por meio das es-
calas diagramáticas de Go-
doy et al. (2006) e Soares 
et al. (2009), para as ava-
liações de ferrugem e man-
cha alvo, respectivamente.

A cultura foi monito-
rada constantemente a fim 
de documentar a ocorrên-
cia 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 corrigi-
do 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 da-
dos, assim como os dados 
de produtividade de grãos, 
foram submetidos à análise 
de variância e, as compara-
ções das médias, foram re-
alizadas por meio do teste 
de e Scott-Knott (p<0,05). 

No momento da primei-
ra aplicação dos fungicidas 
(estádio R1), as plantas já 
apresentavam sintomas 
bem desenvolvidos de fer-
rugem 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.

(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 quilo-
gramas do produto comercial por hectare.
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dades acumuladas, re-
presentadas pela AACP 
(área abaixo da curva de 
progresso) da severidade 
(Figura 1), foram obtidas 
com os tratamentos T7; 
T6; T5; e T3, os quais su-
peraram a testemunha sem 
aplicação de fungicidas. 

Já os demais tratamen-
tos apresentaram uma 
redução na AACP da se-
veridade da ferrugem da 
soja sem, contudo, diferir 
da testemunha sem aplica-
ção de fungicidas. Tal fato 
pode ser explicado devido 
à alta severidade da doen-
ça, observada no momento 
da primeira aplicação dos 
fungicidas, que se pronun-
ciou 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 fungi-
cidas avaliados (Figura 2), 
que superaram a testemu-
nha sem aplicação de fun-
gicidas, sem diferir entre si. 
Em relação à produtividade, 
todos os tratamentos supera-
ram a produtividade obtida 
no tratamento sem aplica-
ção de fungicidas e, apesar 
da diferença numérica, não 
foi detectado diferença es-
tatística entre os fungicidas 
avaliados (Tabela 2).

Todos os fungicidas fo-
ram 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 impor-
tância da alternância de gru-
pos químicos em aplicações 
sequenciais para o controle 
da ferrugem da soja.

Figura 1. Área abaixo da curva de progresso (AACP) da Severidade da Ferrugem asiática da soja  para os di-
ferentes 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 Cerrados

O agronegócio no Oeste da 
Bahia se desenvolveu nos últi-
mos anos e tem apresentado um 
desempenho altamente signi-
ficativo. As tecnologias desen-
volvidas e em desenvolvimento 
para a região possibilitaram que 
o produtor desenvolvesse a ati-
vidade 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 pro-
dução Brasileiro. Dentro do ce-
nário produtivo, a região Oeste 
da Bahia e o restante da região 
MATOPIBA possui característi-
cas específicas, que determinam 
as prioridades para realização 
de trabalhos de pesquisa, assim 
a Embrapa Cerrados, em parce-
ria com a Fundação Bahia atu-
am 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 su-
cesso na atividade agrícola são 
fundamentais. Pode-se citar a 
crescente importância dos fi-
tonematoides, nos sistemas de 
produção em que a soja se faz 
presente. As espécies Meloido-
gyne incognita e Meloidogyne 
javanica devido à ampla dis-
tribuição mundial, ao grande 
número de hospedeiros e à in-
teração com outros organismos 
causadores de doenças, esses 
nematoides são os principais 
patógenos responsáveis pela 
limitação da produtividade agrí-
cola em todo o mundo.

A parceria entre a Embrapa 
Cerrados e a Fundação Bahia 
permitiu o lançamento de cul-
tivares com resistência a nema-
toides. A cultivar BRS 8280RR 
é resistente ao M. incognita e 
moderadamente resistente ao 
M. javanica. Por ser resistente 
a esses nematoides, essa culti-
var é indicada 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 ruptu-

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 Sudoes-
te de Goiás, pois a gramínea é 
suscetível principalmente a esse 
nematoide. Essa cultivar pode 
ser inserida no refúgio de mate-
riais Intacta dos grupos de ma-
turidade 8.1, 8.2 e 8.3, aspecto 
fundamental para a manutenção 
da tecnologia IPRO. No contex-
to desse trabalho de pesquisa, a 
articulação das parcerias com 
as consultorias e os produtores 
da região permitiram avaliar em 
condições de lavoura o compor-
tamento das novas cultivares. 
Assim no lançamento e ao lon-
go do desenvolvimento da culti-
var, o posicionamento e os deta-
lhes técnicos do manejo estarão 
melhor detalhados permitindo 
grande segurança à produção 
comercial. 

Para os produtores que op-
tam em plantar cultivares de 
soja convencionais uma exce-
lente opção é a cultivar BRS 
7980, que possui alto potencial 
produtivo apresenta alta esta-
bilidade, resistência à podridão 
radicular de fitóftora (Phyto-
phthora sojae), doença radicu-
lar de importância crescente no 
Brasil. É resistente ao nematoi-
de de cisto (raças 1, 3 e 5) e aos 
nematoides de galhas (M. java-
nica e M. incognita), em função 
de seu ciclo, permite safrinha de 
milho e algodão em Mato Gros-
so e no Oeste da Bahia, quan-
do plantada em áreas irrigadas. 
Outra cultivar convencional é a 
BRS 8780, que também apre-
senta alto potencial produtivo, 
grande estabilidade e é resis-
tente aos nematoides de galhas 
(M. javanica e M. incognita). O 
grande destaque das safras ante-
riores 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 po-
tencial produtivo e da grande 

estabilidade, a cultivar é resis-
tente 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 imida-
zolinonas, que são conhecidos 
por inibir a enzima acetolactato 
sintase (ALS). Essas cultivares 
foram desenvolvidas para o Sis-
tema de Produção Cultivance®, 
que é resultado da parceria entre 
a BASF e a Embrapa. Essa tec-
nologia permitirá aos agriculto-
res 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-emergên-
cia, a fim de, proporcionar aos 
agricultores maior praticidade.

Com a chegada das cul-
tivares Intactas, essa parceria 
também intensificou seu traba-
lho para colocar a disposição 
do produtor variedades com 
essa tecnologia. Assim para a 
próxima safra os produtores 
poderão plantar as cultivares 
BRS 7780IPRO (apresenta re-
sistência 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 cul-
tivar 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. Confor-
me 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 en-
galhamento, 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 In-
tactas BRS 9180IPRO e BRS 
9383IPRO, além disso é uma 
cultivar que tem demonstrado 
em condições de campo baixo 
fator de reprodução ao nematoi-
de das lesões radiculares Praty-
lenchus brachyurus.

Dessa forma, trabalhos 
focados em pesquisas para a 
busca de novas cultivares de 
soja adaptadas à região, permi-
tirão em médio e longo prazo 
a maior estabilidade da produ-
ção ao longo dos anos, e prin-
cipalmente terá como principal 
consequência o potencial au-
mento de produtividade média 
para a cultura, o que poderá 
gerar maior retorno financeiro 
ao produtor que terá maior se-
gurança sobre suas atividades. 
Assim a parceria Embrapa Cer-
rados e Fundação Bahia repre-
senta uma questão estratégica 
para a geração de cultivares e 
outras tecccxnologias que con-
tribuam para a sustentabilidade 
do agronegócio na região.

Figura 1. Campo de Produção de sementes da cultivar BRS 9180IPRO 
em Correntina - BA, safra 2015/16.
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Bioteste Bicudos
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 dó-
lares. Entre custo de aplica-
ções para o controle e a per-
da 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-acinzen-
tado ao preto. A coloração 
varia conforme a idade e 
alimentação do inseto. 

A fêmea do bicudo de-
posita seus ovos principal-
mente em botões florais, 
flores e maças. Após a eclo-
são as larvas permanecem 
dentro do botão, usando a 
estrutura como fonte de ali-
mento e como um habitat de 
proteção até que seu desen-
volvimento 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 descenden-
tes até o final da safra. 

O ciclo biológico da 
praga está diretamente liga-
do à temperatura. Segundo 
Broglio-Micheletti (1991), 

as durações dos períodos de 
incubação dos ovos e do pe-
ríodo pupal diminuem com 
o aumento da temperatura, 
verificando-se menor viabi-
lidade embrionária e pupal 
a 30ºC. 

Os danos são diretos e 
as injúrias causadas por esta 
praga decorrem da utiliza-
ção 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 bo-
tão floral, que continua se 
desenvolvendo normalmen-
te até o início do segundo 
ínstar larval e, posteriormen-
te, o botão floral cai da plan-
ta. Os danos de alimentação 
(Figura 2) comprometem o 
desenvolvimento normal do 
botão, o que reduzirá signifi-
cativamente a produtividade 
das plantas e a qualidade fi-
nal do produto.

Estudos realizados por 
Grigolli et al. (2013) (Traba-
lho intitulado “Within plant 
distribution of Anthonomus 
grandis [Coleoptera: Curcu-
lionidae] feeding and ovi-
position 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 flo-
rais localizados no terço mé-
dio 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 armadi-
lhamento de controle. 

Entretanto, o controle 
químico só atinge a eficiên-
cia necessária quanto aliado 
a métodos de manejo forem 
adotados. Como, a destrui-
ção correta de restos cultu-
rais ao fim do ciclo da cultu-
ra (destruição de soqueiras) 
e de plantas voluntárias de 
algodão em outras culturas 
(plantas tigueras). Esses 
processos devem ser rea-
lizado de forma regional e 
não por apenas alguns pro-
dutores. 

Entendendo a necessi-
dade dos agricultores por 
uma metodologia eficiente 
para avaliação de produtos Figura 1: Botão floral do algodoei-

ro com danos de ovoposição.

Figura 2: Botão floral do algodoei-
ro com danos de alimentação

químicos para o controle 
do bicudo, o Prof. Paulo 
Degrande, via uma solici-
tação 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 imedia-
tos. Inclusive permitindo 
comparar produtos onde se 
pode avaliar não só o efeito 
de choque como também o 
efeito residual dos produ-
tos. 

Nesse aspecto uma me-
todologia prática e funcio-
nal 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 fe-
chado. 

Já o residual é avaliado 
com infestações da praga 
em vias sequencias. Per-
mitindo medir o efeito dos 
produtos ao longo do tem-
po. Demonstrando o perío-
do de controle efetivos dos 
produtos utilizados.

Abaixo as etapas do Bio-
teste:

Wagner Janjacomo
Gerente MKT Sygenta - Culturas Algodão
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Rizobactérias promotoras 
de crescimento é um grupo de 
bactérias habitantes da rizos-
féra com capacidade endofí-
tica, circulativa e latente no 
interior de plantas que agem 
direta e indiretamente na pro-
dução 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 cresci-
mento de plantas diretamente 
pelo auxilio na absorção de 
nutrientes (Fósforo, Nitrogê-
nio, e minerais essenciais) ou 
na modulação dos níveis hor-
monais 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 estu-
dos 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 desestabi-
lizam o agroecossitema, in-
fluenciando diretamente no 
desenvolvimento normal das 
plantas e contaminando o 
meio ambiente.

A empresa JCO FERTILI-
ZANTES, a fim de caracteri-
zar 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 influ-
ência do B. subtilis na produti-
vidade de algodão e seus efei-
tos na supressão de doenças 
foliares.  

Os experimentos foram 
implantados no campo expe-
rimental da Fundação loca-
lizado 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 dis-
tintas 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 algo-
dão iniciadas no momento em 
que foram constatados os pri-
meiros sintomas de mancha de 
ramulária nas folhas do terço 
inferior do algodoeiro. 

Para o experimento em 
Soja (cv. Monsoy 8349 IPRO), 
foram feitos quatro tratamen-
tos utilizando-se duas doses 
distintas de B. subtilis (1,0 ou 
2,0 L/ha) sem fungicida ou 
misturada com fungicida Prio-
riXtra (0,3 L/ha).

Para ambos os experimen-
tos, 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. sub-
tilis 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 tes-
temunha variou em média de 
nove arrobas (BS-JCO 1.0 L/
ha/6 aplicações) a vinte e cin-
co (BS-JCO 2.0 L/ha/15 apli-
cações) arrobas em relação à 
testemunha. O B. subtilis não 
causou fitotoxidez à cultura do 
algodoeiro nas doses e meto-
dologias de aplicações elabo-
radas.  

Ainda sobre a ação do B. 
subtilis, houve redução sig-
nificativa da severidade da 
mancha da Ramulária (Ra-
mularia areola) e da mancha 
Alvo (Corynespora casiicola) 
em algodoeiro, onde todos os 
tratamentos com B. subtilis 
superam os resultados da tes-
temunha. As doses de 1.0 L/ha 
para todos os tratamentos se 
mostraram mais eficientes que 
a dose de 2.0 L/ha com me-
lhores resultados com quinze 
aplicações.

Resultados: Soja 

De acordo com a Tabela 
02, observou-se que a pulveri-
zação 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 porcen-
tagem média de incremento da 
soja tratada com B. subtilis va-
riou 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 signifi-
cativa da desfolha causada pela 
ferrugem asiática (Phakopsora 
pachyrhizi) onde todos os trata-
mentos 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).


