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Avaliações de Cultivares de Algodão
no Cerrado da Bahia1
Resultados das Safras 2014/15 e 2015/16
1. INTRODUÇÃO
O grande número de cultivares convencionais e transgênicas, disponibilizadas pelas empresas obtentoras e seus licenciados,
no mercado do cerrado brasileiro poderá
trazer problemas como mistura nas algodoeiras de fibras com característica intrínsecas
diferentes, danos na imagem de algodão de
alta qualidade conseguida pelos produtores
do cerrado da Bahia e, perda de rentabilidade e sustentabilidade da cultura, pelos altos
valores cobrados de royalties sobre algumas
cultivares, sem o correspondente retorno
esperado. Por outro lado, os produtores não

podem ficar alheios aos novos lançamentos
de cultivares, pelo risco de passarem a usar
tecnologias obsoletas.
Para obter informações independentes e
livres do viés do marketing das empresas
obtentoras, a Associação Baiana dos produtores de algodão - Abapa decidiu encomendar a Fundação Bahia, a condução de
um projeto para avaliação de novas cultivares de algodoeiro, com a participação
de pesquisadores das empresas obtentoras,
consultores, agrônomos das fazendas e produtores. Este projeto foi financiado pelo
Instituto Brasileiro do Algodão - IBA e foi
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conduzido no cerrado da Bahia, durante as safras 2014/15
e 2015/16, com o objetivo de avaliar e recomendar um número mínimo de cultivares que possam agregar tecnologia
e rentabilidade aos sistemas de produção em uso. Aqui são
apresentados os resultados obtidos nas avaliações efetuadas
durante as safras 2014/15 e 2015/16.
2. MATERIAL E MÉTODOS

eira, como no caso da faz. São Marcos, as cultivares DP
1240 BGIIRF e BRS 368 RF teriam rentabilidade negativa.
Nas UD’s conduzidas pela IDE Consultoria e pela Circulo Verde foram promovidas visitas técnicas para produtores, consultores e agrônomos, estes realizaram suas próprias
avaliações e acompanhamento do desenvolvimento das
cultivares, de maneira comparativa, pelo fato de todas as
cultivares estarem plantadas na mesma área e com mesmo
tamanho de área.
O número de cultivares avaliadas variou entre as consultorias, de 3 a 19 cultivares na safra 2014/15 e de 11 a 24 cultivares na safra 2015/16. As melhores cultivares avaliadas
na safra 2014/15 foram recomendadas para uso pelos produtores e mantidas nas UD’s da safra 2015/16, acrescentando-se, na nova safra, os últimos lançamentos de cultivares
disponibilizados ao mercado.

Em cada uma das safras foram conduzidas seis unidades demonstrativas – UD’s. Para as avaliações foi usada
sempre uma equipe mista constituída por pesquisadores,
consultores e produtores, que variou em número de avaliadores para cada unidade ou época. O número de avaliadores variou de 3 a 15 e, para uniformizar os critérios dos
avaliadores, foram usadas fichas especificas elaboradas
pela Cotton Consultoria, cujo conteúdo variou com o está3. RESULTADOS E DISCURSÃO
gio da cultura, das pragas e doenças principais e do stress
hídrico ocorrido.
3.1 - RESULTADOS DA SAFRA 2014/15
As avaliações de pragas (lagartas) e doenças (ramularia,
mancha alvo e apodrecimento de maças) foram realizadas
A seguir serão apresentados resumidamente os principais
atribuindo-se os seguintes conceitos: R - resistentes, T
resultados obtidos em duas UD’s conduzidas em diferentes
– tolerante e S – susceptível; enquanto que a precocidade
localidades.
foi avaliada como P – ciclo precoce, M – ciclo médio e T
– ciclo tardio. Já o apodrecimento de maçã recebeu notas
UD CONDUZIDA PELA CONSULTORIA CÍRCULO
variando de 1 a 5, em que, os materiais mais sadios receVERDE
beram as notas mais baixas. Os conceitos de produtividade
e conceito final da cultivar, também foram avaliados com
A análise da pluviometria e das irrigações efetuadas na
notas, onde as notas mais elevadas, foram atribuídas aos
UD conduzida na Faz. Harmonia com irrigação complemateriais mais produtivos e mais equilibrados, no conjunto
mentar em pivô, permitiu constatar que, o excesso de prede todas as características. Os resultados das avaliações
cipitação ocorrida no mês de abril, quando muitas cultivaforam consolidados e apresentados aos produtores, agrôres já tinham a maioria dos capulhos abertos, resultou em
nomos e consultores por ocasião das visitas técnicas.
surtos de cavitação, mancha alvo, alternária, mofo branco,
Para identificar as cultivares com rentabilidade mais eleramulária e apodrecimentos de maçãs.
vada, após colheita e beneficiamento da produção, foram
O número de maçãs podres por cultivar foi avaliado e
efetuados os seguintes ajustes:
está apresentado na Figura 1. Nesta figura pode ser ob– A Produção de fibra obtida teve ajuste de rendimento
servado que as cultivares resistentes à ramulária e as mais
para as cultivares FM 940GLT e FM 980GLT por ter sido
precoces tiveram um número menor de maçãs podres/m.
recomendado seu beneficiamento com passagem no limpa
plumas;
– Os preços dos insumos foram
ajustados para as cultivares resistentes à ramularia ( 50% custo controle de doenças); adicionado o preço
da tecnologia transgênica e ajustado
preço do controle de lagartas e ervas daninhas. Os preços médios de
custos reais/ha foram obtidos pela
média obtida de diversas fazendas do
oeste baiano.
– Para a receita líquida, foi usado
o preço FOB algodão de R$5,60/kg
no porto; dólar de R$3,50 e considerada a receita do caroço a R$450,00/
ton, beneficiado em algodoeira própria. Para os produtores sem algodo- Figura 1 – Número médio de maçãs podres por cultivar, verificado na Faz. Harmonia. Safra 2014/15
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Os resultados das avaliações efetuadas pelas equipes de
avaliadores, na fase de pré-desfolha estão apresentados na
Tabela 1.
Os resultados das avaliações de estande, produção de
algodão em caroço (PAC) e pluma (PAP) em @/ha e rendi-

mento de pluma obtidos na Faz. Harmonia, estão apresentados na Figura 2. Pode ser observado que 8 cultivares se
destacaram para produtividade de algodão em caroço com
médias acima de 329@/ha e destas, apenas 4 cultivares
(DP 555BGRR, FM 940 GLT, FM 975 WS e TMG 81 WS)

Tabela 1 - Resultados médios das avaliações efetuadas na UD localizada na Fazenda Harmonia. Luís Eduardo Magalhães, BA. Avaliação efetuada na
fase de pré-desfolha. 09.06.2015

1 - Doença avaliada - Ramularia; praga avaliada - lagartas; P-precoce, M-medio, T-tardio. Apodrecimento quanto maior a nota pior. Produtividade e conceito - quanto maior a nota melhor

Figura 2 – Produtividade de algodão em caroço e em pluma, em @/ha obtida na UD demonstrativa da Fazenda Harmonia – Safra 2014/15
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Tabela 3 – Resultados das avaliações finais das cultivares avaliadas na Faz. Harmonia, Safra 2014/15.

confirmaram a alta produtividade de fibras, com médias
acima de 144 @/ha de fibras.
Os Resultados das avaliações finais das cultivares na
Faz. Harmonia, considerando todas as avaliações, conceitos obtidos, a produtividade de fibras ajustada para os
rendimentos industriais e os custos ajustados, considerando os preços e manejos diferenciados para cada cultivar
com sua tecnologia transgênica e a receita liquida obtida
em US$/há estão apresentados na Tabela 3, como relatado
no Workshop de apresentação dos resultados da ABAPA/
FBA de 2015. Pela análise desta tabela conclui-se que:
- As melhores variedades para uso no refúgio foram:
BRS 336; BRS 371 RF; FM 944 GL, FM 982 GL;
- As melhores variedades para uso na maioria das áreas
foram: FM 975 WS; FM 913 GLT; FM 940 GLT; TMG 42
WS; TMG 82 WS; DP 555 BGRR; TMG 81 WS.
UD CONDUZIDA PELA IDE CONSULTORIA
Da análise da pluviometria medida na Faz. Mizote
Sede, onde foi conduzida a UD, foi possivel observar um
excesso de chuvas nos meses de março e abril, período
onde ocorreu a abertura de capulhos de algumas cultivares, resultando em apodrecimento destes.
Os resultados médios das avaliações efetuadas na UD
localizada na Faz. Mizote sede, na fase de pré-desfolha em
10.06.2015, estão apresentados na Tabela 4, onde pode

ser observado que as cultivares FM 975 WS, DP 1240
BGIIRF, FM 980GLT, FM 944GL, TMG 82 WS e TMG
42 WS tiveram maiores níveis de apodrecimento de capulhos. Em termos de conceito geral as melhores cultivares
avaliadas foram FM 944 GL, TMG 81 WS, TMG 82 WS,
BRS 371 RF, BRS 368 RF, FM 975 WS e TMG 42 WS.
Outras observações importantes sobre as cultivares foram as seguintes:
- A Variedade TMG 42 WS tem sensibilidade maior
ao herbicida glufosinato, exigindo maior atenção em
relação à dose, estádio de aplicação e condições climáticas (evitar orvalho e solo úmido). Esta mostrou-se resistente à mancha de ramulária;
- As Variedades TMG 81 WS, BRS 368 RF, BRS 371
RF e FM 975 WS necessitaram de maiores doses de
regulador de crescimento;
- As Variedades FM 980 GLT, FM 940 GLT, FM 975
WS, FM 982 GL e FM 944 GL apresentaram maior
pressão de mancha alvo e maior “cavitação” do que as
outras variedades;
- As Variedades FM 980 GLT e 940 GLT apresentaram
ataques de Spodoptera sp em níveis que não necessitaram de controles químicos.
As produtividades obtidas de algodão em caroço e algodão em pluma, na faz. Mizote sede, estão apresentados
nas Figura 3.
Os resultados das avaliações finais das cultivares ava-
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Tabela 4 – Resultados médios das avaliações efetuadas na UD localizada na Faz. Mizote sede.
São Desidério, BA. Avaliação efetuada na fase de pré-desfolha. 10.06.2015

1 - Doença avaliada - Ramulária; praga - avaliada lagartas; P-precoce, M-medio, T-tardio. Apodrecimento
quanto maior a nota pior. Produtividade e conceito - quanto maior a nota melhor

Figura 3 – Produtividade de algodão em caroço e em pluma, em @/ha obtida na UD da faz. Mizote – Sede. Safra 2014/15

liadas na Faz. Mizote Sede, considerando todas as avaliações, conceitos obtidos, produtividade de fibras, custos e
receita liquida em US$/ha, estão apresentados na Tabela
5. Desta tabela pode-se concluir que:
- Pelo equilíbrio de todas as características, incluindo
características de fibras, produtividade e rentabilidade
são recomendadas as cultivares FM 982 GL e BRS

371 RF para os 20% de refúgio;
- Para os 80% de área restante, recomenda-se as cultivares FM 975 WS; TMG 81 WS e TMG 82 WS .
- As cultivares FM 940 GLT e 980 GLT apresentaram
problemas de “seed coat”, causando problemas nas algodoeiras e fiações e por isso não foram recomendadas.
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Tabela 5 - Resultados das avaliações finais das cultivares avaliadas na Faz. Mizote Sede, Safra 2014/15.

3.2 – RESULTADOS DA SAFRA 2015/16
UD CONDUZIDA PELA IDE CONSULTORIA
A UD conduzida em sequeiro na Faz. Warpol pela Consultoria IDE, passou por um veranico de 3 semanas em
fevereiro e durante todo os meses de abril e maio, tendo

pequeno prejuízo na formação do ponteiro. Os resultados
das principais avaliações efetuadas constam das Tabelas 6
e 7 e Figura 4, onde são apresentados os valores obtidos
para produção de algodão em caroço (PAC) e em pluma
(PAP), em @/ha. Onde observa-se média geral de PAC de
253@/ha e 106@/ha de PAP, sendo que algumas cultivares
superaram essas médias.

Figura 4 – Avaliação da produtividade de algodão em caroço e em pluma, em @/ha das cultivares na UD conduzida na Faz. Warpol pela Ide Consultoria. Safra 2015/16
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Tabela 6 – Avaliações efetuadas na UD da Faz. Warpol, conduzida pela IDE Consultoria . A
UD estava com 150 DAE e tinha passado por veranico em fevereiro, chovido bem em março e
ficou sem chuvas em abril e maio. Média 3 avaliadores. 08/06/16

Notas para aderência, tombamento e aborto de sementes, quanto mais baixas melhores já para
produtividade e conceito final as notas mais altas identificam as cultivares melhores.
Tabela 7 - Resultados das avaliações finais das cultivares avaliadas na Faz. Warpol, considerando os
conceitos finais obtidos, produtividade de fibras ajustada, custos e receita líquida em US$/ha

Cotação dólar R$3,25 ; arroba de pluma R$82,67 ; arroba de pluma da CNPA 33 ajustada em +10%
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UD CONDUZIDA PELA CONSULTORIA CIRCULO
VERDE
Duas UDs foram conduzidas na Faz. Harmonia pela
Consultoria Circulo Verde, sendo uma em faixas e outra

em parcelinhas, sob condições de irrigação complementar e, portanto, não sofreram com os veranicos ocorridos
na região. Os resultados das avaliações efetuadas nestas
UDs estão apresentadas nas Tabelas 8 e 9 e na Figuras
5 e 6.

Tabela 8 – Avaliações efetuadas na na Faz. Harmonia, conduzida sob irrigação. A UD estava com 160 DAE. Média de 3 avaliadores participaram da
avaliação realizada em 08.06.2016

Figura 5 – Avaliação da produtividade de algodão em caroço e em pluma, em @/ha obtidas no ensaio em parcelas pequenas, na UD conduzida na
Fazenda Harmonia. Safra 2015/16
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Figura 6 – Produtividade de algodão em caroço e de pluma e rendimento de fibras obtido no ensaio em faixas na Faz. Harmonia, conduzida pela Consultoria Circulo Verde. Safra 2015/16
Tabela 09 - Resultados das avaliações finais das cultivares avaliadas na faz. Harmonia, considerando os conceitos finais obtidos, produtividade de fibras
ajustada, custos e receita liquida em US$/ha

Cotação dólar R$3,25 ; arroba de pluma R$82,67 ; arroba de pluma da CNPA 33 ajustada em +10%
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4. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

4.2 – CONCLUSÕES DA SAFRA 2015/16

4.1 – CONCLUSÕES DA SAFRA 2014/15

Para um ano em que o veranico nas principais áreas de algodão da Bahia, variou de 60 a 90 dias, nas fases de florescimento, frutificação e abertura de capulhos, as cultivares que
pelo conjunto das suas características apresentaram-se mais
rentáveis e equilibradas foram:
- Condições de sequeiro, no nível dos veranicos ocorridos na Faz. Warpol:
Cultivares para refúgio : FM 944 GL e BRS 371 RF;
Cultivares para maioria das áreas: DP1536 B2RF; TMG
45 B2RF; TMG 46 B2RF; TMG 81 WS, TMG 42 WS;
FM 975 WS; FM 954 BG2RF, CNPA 2014-33 B2RF.
- Condições de irrigação complementar, como foram
conduzidas na Faz. Harmonia:
Cultivares para refugio : FM 982 GL e BRS 371 RF;
Cultivares para maioria das áreas: DP 555BGRR; TMG
81 WS; FM 975 WS; DP1536 B2RF ; TMG 45 B2RF;
TMG 46 B2RF; FM 913 GLT; CNPA 2014-33 B2RF.
- Condições de sequeiro com veranicos extremos como
ocorrido na Faz. Carvalho.
- Cultivares mais resistentes a seca : BRS 371 RF, TMG
45 B2RF e DP 555BGRR;
- Cultivares com produtividade de algodão em caroço
acima de 70@/ha e rentabilidade acima de R$800,00/
ha: DP 555BGRR, TMG 45 B2RF, BRS 371 RF e DP
1536 B2RF

Pelos resultados obtidos podem ser tiradas as seguintes
conclusões:
- Em uma safra com muita chuva na colheita, ocorreu
alto percentual de apodrecimento de capulhos, variando
de 13 a 39% de perda de produção. As cultivares de
ciclo mais precoce foram as mais prejudicadas e menos
produtivas, nestas condições climáticas.
- Em condições de manejo de sequeiro com uso de alta
tecnologia as cultivares mais produtivas e de melhor
rentabilidade foram as seguintes: - Pelo equilíbrio de
todas as características, incluindo características de fibras, produtividade e rentabilidade são recomendadas
as cultivares FM 982 GL e BRS 371 RF para os 20% de
refúgio; - Para os 80% de área restante, recomenda-se
as cultivares FM 975 WS; TMG 81 WS e TMG 82 WS .
- Em condições irrigadas, com uso de alta tecnologia
as cultivares mais produtivas e de melhor rentabilidade foram as seguintes: - As melhores variedades para
uso no refúgio foram: BRS 336; BRS 371 RF; FM 944
GL, FM 982 GL; - As melhores variedades para uso na
maioria das áreas (80% dos lotes das fazendas) foram:
FM 975 WS; FM 913 GLT; TMG 42 WS; TMG 82 WS;
DP 555 BGRR; TMG 81 WS.
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