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Palavra do presidente
Clóvis Ceolin – Presidente da Fundação Bahia

Caro leitor,

Estar à frente de uma Instituição como a Fundação Bahia é sem dúvida um 
grande desafio, pois esta tem a função de gerar e difundir conhecimentos e 
tecnologias para uma das regiões mais pujantes e consolidadas do cenário 
agrícola brasileiro.

A Fundação Bahia atualmente está composta por uma Comissão de 
Sócios Quotistas, que se uniram na busca pela melhoria da produtividade 
e da qualidade nas lavouras do cerrado baiano. Contamos também com 
o apoio de parceiros como os Sócios Mantenedores, Sementeiros da 
Fundação Bahia, empresas privadas, instituições de pesquisa e extensão 
que consideram o suporte científico um importante pilar da agricultura 
sustentável, seja sob a ótica econômica, ambiental ou social. Grandes 
conquistas foram alcançadas, mas muito ainda tem que ser feito, em um 
trabalho permanente, na busca do aprimoramento.  

A 14ª edição da Passarela chegou diferente, unimos em um só evento 
duas culturas - Soja e Milho, tornando assim a Passarela da Soja e do 
Milho. Compusemos para o evento uma grade de palestras com os mais 
respeitados especialistas e mais uma novidade, a participação direta dos 
produtores da região trazendo suas experiências e expectativas para esta 
safra.

A Bahia em Alta Produtividade, este é o tema central do nosso evento 
acompanhado de subtemas como Nematóide - Diretrizes para o combate a 
esta praga; Manejo - Indicativos tecnológicos para obtenção de máximas 
produtividades no cultivo da soja; Mofo Branco – Aspectos mais aplicados 
ao manejo da doença e manejo de milho para alta produtividade. 

Esse ano em parceria com a Embrapa, estaremos apresentando mais três 
novas cultivares de soja - BRS 8480; BRS 8381 e BRS 9080 RR. 

Informamos que foram plantadas por nossos sementeiros três variedades 
que já estão no mercado e que são altamente produtivas - BRS 313 
[TIETA] , BRS 314 [GABRIELA] e BRS 315 RR [LIVIA]  e que serão 
disponibilizadas aos produtores.

Parte do que será apresentado está condensada neste Boletim.

Boa leitura! 
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A soja representa 59% da área agríco-
la do Oeste Baiano e o algodão 20% da 
área cultivada na safra 2010/11. As duas 
culturas juntas representam 79% da área 
trabalhada com agricultura na região. As 
duas culturas são complementares em 
termos econômicos e agronômicos, dan-
do sustentabilidade ao sistema produtivo 
altamente tecnificado que atualmente é 
desenvolvido no Oeste da Bahia. A im-
portância agronômica da soja para os 
produtores que priorizam o cultivo de 
algodão se faz pela necessidade de rota-
ção de culturas e viabilização de melhor 
aproveitamento técnico e econômico 
das máquinas, equipamentos, estrutura 
e mão-de-obra utilizadas nas fazendas 
empresariais existentes na região. Por ou-
tro lado, a cultura do algodão dá à soja a 
possibilidade de alcançar altas produtivi-
dades ao serem cultivadas em solos antes 
ocupados por algodão, tendo em vista que 
a soja aproveita bem os fertilizantes resi-
duais deixados pela cultura do algodão. 

Dos principais problemas que afligem 
a cultura do algodão na região Oeste Baia-
no, os nematóides Meloidogyne incogni-
ta (nematóide das galhas), Rotylenchulus 
reniformis (nematóide reniforme) e Praty-
lenchus brachyurus (nematóide das lesões) 
estão entre os mais importantes. O contro-
le destes patogenos pode ser feito quimi-
camente, por cultivares de algodão resis-
tentes e pela rotação de culturas. O custo 
do controle químico é alto. Além de causar 
intenso impacto ambiental, representando 
um ônus considerável nos cultos de pro-
dução. O uso de cultivares de algodão 
resistentes se apresenta como alternativa 
limitada pela existência de poucas varie-
dades comerciais de algodão expressando 
resistência. Neste contexto, a rotação de 
culturas com cultivares de soja resistentes 
é um alternativa importante e economica-
mente viável, porque as culturas da soja e 
do algodão são complementares no uso de 
fertilizantes e dos ativos das propriedades. 
Com isso, as culturas do algodão e da soja, 
em rotação, ou em sucessão, são comple-
mentares entre si, dentro do sistema produ-
tivo das propriedades do Oeste da Bahia.

Importância do melhoramento da Soja na
sustentabilidade da agricultura no Oeste da Bahia
Sebastião  Pedro da Silva Neto. Eng. 

Agrônomo, PhD, Melhoramento de 
Soja. Embrapa Cerrados

sebastiao.pedro@cpac.embrapa.br

A continuidade da sustentabilidade 
da soja no Oeste da Bahia atualmente de-
pende do lançamento de novos cultivares 
de soja que possuam alto teto produtivo, 
para aproveitar os solos altamente fertili-
zados pela cultura do algodão; que sejam 
tolerantes ou que facilitem o manejo bio-
lógico e químico da doença Mofo Branco 
(Sclerotinia sclerotiorum) que está se tor-
nando um grande problema para a região. 
Grande parte da produção de soja no Oes-
ta da Bahia está baseada em somente uma 
cultivar, o que pode representar um risco 
a médio prazo, tendo em vista que o uso 
continuado de somente um genótipo de 
soja faz com que ocorra a especialização 
das pragas aéreas e de solo, tornando a 
propriedade economicamente vulnerável 
na ocorrência de uma nova praga afetan-
do a cultivar mais plantada. A rotação de 
cultivares é uma prática de manejo im-
portante que deveria ser utilizada pelos 
produtores da região.

Para que a rotação algodão-soja seja 
viável, do ponto de vista econômico, é ne-
cessário que haja disponibilidade de culti-
vares de soja resistentes aos nematóides, 
que afetam a cultura do algodão. E que 
estas cultivares de soja sejam, ao mesmo 
tempo, produtivas e adaptadas à região do 
Oeste Baiano. Para que uma cultivar de 
soja possa expressar o seu máximo poten-
cial produtivo em determinada região, é 
necessário que esta cultivar seja seleciona-
da no ambiente especifico daquela referida 
região. Somente no ambiente edafo-climá-
tico específico, os genes de produtividade 
e adaptação podem se expressar adequada-
mente. Nisso consiste a base da genética e 
melhoramento de plantas. Ou seja, resulta-
do agronômico (fenótipo), é o resultado da 
expressão de genes (genótipo) mediante 
uma determinada oferta ambiental, que so-
mente podem ser fixados na nova cultivar 
se a seleção da mesma for feita no ambien-
te especifico para onde a nova cultivar se 
destina. 

Atualmente a Fundação Bahia, em 
parceria com a Embrapa, através da Em-
brapa Cerrados, estrategicamente locali-
zada próxima à região está conduzindo 
um trabalho de melhoramento genético 
de soja focado nas necessidades do Oeste 
da Bahia, visando solucionar os principais 
problemas fitossanitários da cultura da 
soja, quais sejam: resistência aos nema-

tóides das galhas (Meloidogyne incognita 
e M. javanica), resistência ao nematóide 
do cisto (Heterodera glycines), resistên-
cia ao nematoide Pratylenchus, e resis-
tência ao mofo branco (Sclerotinia scle-
rotiorum), alguns deles comuns também 
à cultura do algodão, acima mencionados 
como os nematóides Meloidogyne incóg-
nita e Pratylenchus; bem como outras ca-
racterísticas agronômicas relevantes para 
o produtor do Oeste baiano, como: resis-
tência a seca, superprecocidade, resistên-
cia aos herbicidas do grupo das Imidazo-
linonas (soja Cultivance). 

De acordo com a Abapa, na safra 
2010/2011, uma área de 361.395 ha, dis-
tribuída em mais de 200 propriedades, 
foi plantada com algodão no Estado da 
Bahia. Estas mesmas propriedades plan-
taram 290.543 ha de soja, 47.784 ha de 
milho, 2.730 ha de café e 1.223 ha de ca-
pim. O que confirma que a soja é a princi-
pal cultura utilizada no sistema produtivo 
do algodão na região Oeste da Bahia. 

A oferta de cultivares de soja, desen-
volvidas em outras regiões, tem sido utili-
zada pelos produtores de algodão do Oes-
te da Bahia como forma de atender suas 
necessidades. Mas não estão tendo estas 
necessidades plenamente atendidas. Haja 
vista que, por exemplo, nenhuma entre as 
três cultivares de soja mais plantadas na 
região Oeste da Bahia atualmente apre-
senta resistência aos principais nematói-
des que afetam a cultura do algodão. Com 
isso, a rotação de culturas entre algodão e 
soja, utilizando estas cultivares, faz com 
que as populações de nematóides nos 
solos aumentem e venham a afetar nega-
tivamente a cultura do algodão na safra 
subseqüente. O que cria a necessidade de 
mais gastos com o controle químico, li-
mita a produtividade do algodão, e onera 
os cultos de produção, comprometendo a 
rentabilidade da cultura do algodão. 

Pelo exposto, a seleção genética de 
novas cultivares de soja focada nas ne-
cessidades especificas da região Oeste da 
Bahia, visando compor o sistema produ-
tivo do Oeste da Bahia, como está sendo 
feita pela parceria público-privada entre 
a Fundação Bahia e a Embrapa, é uma 
alternativa tecnológica altamente estraté-
gica e tecnicamente viável para manter a 
sustentabilidade econômica da agricultu-
ra do Oeste da Bahia. 
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O manejo do solo no cerrado, sua correção química 
e a adubação das culturas para cultivos tecnificados 

e de alta produtividade na Bahia
Dr. Gilvan Barbosa Ferreira

DSc Solos e Nutrição de Plantas
Pesquisador da Embrapa Algodão

A região do cerrado baiano ocupa 
uma área de cerca de 6 milhões de hecta-
res, com solos planos, da classe dos La-
tossolos e NeossolosQuartzarênicos, em 
geral arenosos ou de textura média, com 
fertilidade natural baixa. Com altitude de 
650 a 950 m e pluviosidade de 1.000 a 
1.800 mm/ano, com gradiente crescente 
de Leste a Oeste, foi um desafio grande 
o estabelecimento de uma agricultura 
moderna como se observa hoje na região, 
com foco na soja e no algodão, mas di-
versificada na produção de milho, café, 
feijão comum, caupi, arroz, eucalipto, se-
mentes de capim e pecuária de corte.

Com solos de baixa fertilidade na-
tural, de estrutura física frágil, a grande 
questão é o que fazer para torná-lo alta-
mente produtivo e manter essa produti-
vidade ao longo do tempo? A correção 
do solo e a adubação corretiva pesadas 
são compensatórias financeiramente e 
adequada para todas as condições de 
cultivo? Quais necessidades de pesquisa 
para otimizar a fertilidade dos solos e seu 
manejo na região para condição de alta 
produtividade? Há problemas emergen-
tes nesse cenário e demandam esforço de 
pesquisa? Para responder essas perguntas 
e fazer outras a Embrapa têm mobilizado 
suas equipes nas Unidades da Embrapa 
Algodão, Embrapa Soja, Embrapa Cerra-
do e Embrapa Solos.

Segundo levantamentos da Aiba, na 
safra 2010/2011, foram cultivados cerca 
de 1,1 milhão de ha de soja, 245 mil ha de 
algodão, 170 mil ha de milho e 15 mil ha 
de café, com menos de 250 mil ha para os 
demais cultivos. A produtividade média 
na região é de 51 sc/ha de soja, 260 @/ha 
de algodão, 145 sc/ha de milho, 45sc/ha 
de Café, 45sc/ha de feijão e 32 sc/ha de 
arroz. Totalizando a área plantada, cerca 
de 2 milhões de ha estão em cultivo, res-
tam cerca de 3 milhões de ha para incor-
poração na atividade agrícola e pecuária. 
Entre os melhores produtores da região, 
produtividades de até 400 @/ha de algo-
dão, 85 sc/ha de soja e 240 sc/ha de milho 
tem sido obtido. Ou seja, pelos aumentos 

da área de plantio e da produtividade é 
possível mais que duplicar a produção 
total e o valor global da produção na re-
gião, que já ultrapassou na atualidade o 
limite de R$ 6,3 bilhões.

Sem dúvida, o alicerce das boas pro-
dutividades tem sido a conjugação de 
boas técnicas agrícolas, bom nível de 
conhecimento técnico das culturas, alto 
investimento em tecnologia e grande 
capacidade empreendedora dos fazen-
deiros da região. Dentre essas técnicas, 
podemos citar: a correção da acidez em 
profundidade do solo, com calcário e 
gesso agrícola; a correção com fósforo, 
potássio e micronutrientes; o uso anual 
de generosas adubações NPK+S+Micro; 
a adoção de cultivares altamente produti-
vas e resistentes às principais doenças; o 
uso de cultivares transgênicas tolerantes 
a lagartas e herbicida; o controle adequa-
do de insetos-pragas, doenças e ervas-
daninhas; e o uso de avanços técnicos em 
máquinas e implementos. Por fim, a ado-
ção do Sistema Plantio Direto ou Integra-
ção Lavoura-Pecuária tem dado maior 
sustentabilidade à produção regional. 
Com esses elementos, quanto mais cui-
dadoso é o agricultor na aplicação dessas 
técnicas em sua lavoura, maior tem sido 
a produtividade.

O monitoramento constante das con-
dições de cultivo no que diz respeito aos 
problemas de solo (compactação, des-
balanço de nutrientes, pragas/doenças 
radiculares), da nutrição das plantas, de 
pragas e doênças foliares certamente aju-
darão a manter a produtividade e aprimo-
rá-la ao longo do tempo. O surgimento de 
novos materiais genéticos e o aprimora-
mento das atividades agrícolas dentro de 
cada fazenda são os principais focos para 
aumento de produtividade.

A pesquisa tem demonstrado a necessi-
dade de correção da acidez para pH (água) 
de 6,0 a 6,5, valor V 60 a 70%, teores de 
P > 25 mg/dm3, K+> 60 mg/dm3, Ca + 
Mg > 20 mmolc/dm3 e teores adequados 
de B > 0,6, Cu > 0,8, Mn > 5 e Zn > 1,5 
mg/dm3 (Mehlich-1) oferecem condições 
para boas produtividades de grãos e fibras 
na região, especialmente quando são feitas 
adubações anuais com alvo de produtivi-
dade definida. O uso de doses muito eleva-

das de calcário, fósforo e micronutrientes 
na abertura de novas áreas tem se mostra-
do viável no cenário atual de altos preços 
das commodities, mas não há estudos com 
diferentes cenários como também não foi 
analisada a estabilidade do solo sob esse 
manejo intensivo.

Nos estudos de fertilidade do solo, 
tem-se trabalhado visando definir os cri-
térios claros em que se podem obter e 
manter altas produtividades nas lavouras 
da região. Assim, estão sendo estudadas 
o uso de altas doses de calcário, gesso, 
fósforo e FTE na abertura das novas áre-
as. Procura-se delinear o impacto real 
sobre a produtividade futura das lavou-
ras e a taxa interna de retorno desses in-
vestimentos; a adubação de manutenção 
anual do sistema de produção algodão-
soja-milho para obtenção de altas produ-
tividades; a necessidade e a intensidade 
de aplicação de adubos foliares contendo 
macro e micronutrientes e as condições 
em que são indicados; o efeito das dife-
rentes rotações e de plantas de cobertura 
sobre a necessidade de adubação anual; a 
estabilidade dos solos arenosos frente ao 
uso de altas doses de insumos, com e sem 
a adoção do Sistema Plantio Direto.

Novos problemas têm aparecido que 
demandam atenção urgente, como o ne-
matoide, o mofo branco, o surgimento 
de plantas tolerantes a glifosato, além da 
calagem e da adubação fosfatada exces-
siva que causam desbalanço nutricional 
dos micronutrientes catiônicos nas plan-
tas, demandando estudos de controle por 
pulverizações foliares.

Para estudar todos esses problemas, 
a Embrapa Algodão trabalha junto com 
a Fundação Bahia em área própria, no 
Centro de Pesquisa e Tecnologia para o 
Oeste da Bahia – CPTO, e em diversas 
fazendas de produtores da região, com 
recursos do Fundeagro, de empresas pri-
vadas fornecedoras de insumo e dos pró-
prios produtores visando aumentar a dis-
ponibilidade de tecnologia e resolver os 
principais entraves para o alcance e ma-
nutenção de altas produtividades no cer-
rado baiano. A parceria tem sido a chave 
para enfrentar os desafios de alcançar e 
manter altas produtividades nas lavouras 
da região.
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Manejo do sistema de plantio para obtenção de lavouras 
de alta produtividade e sustentabilidade no Oeste da Bahia

Eng. Agrôn. Julio Cesar Bogiani
DSc em Agronomia/Fitotecnia

Pesquisador da Embrapa Algodão
Eng. Agrôn. Gilvan Barbosa Ferreira

DSc Solos e Nutrição de Plantas
Pesquisador da Embrapa Algodão

A região do cerrado do Estado 
da Bahia tem mostrado alta apti-
dão para a agricultura moderna 
com foco em alta produtividade 
e rentabilidade tanto nas lavouras 
de algodão, soja e milho, como 
nas de café, feijão, eucalipto, pas-
tagem e criação de gado. O aspec-
to comum nessas atividades e que 
definem em boa parte a renda ex-
traída delas em cada propriedade 
é o manejo que é dado nessas la-
vouras, sejam elas cultivadas iso-
ladamente, em rotação de cultura 
a cada ano, sejam elas combina-
das em sucessão a cada safra.

Atualmente, a sociedade bra-
sileira e mundial exige a im-
plantação de uma agricultura 
de baixa emissão de carbono. 
Essa exigência vem de encontro 
à necessidade do produtor de 
preservação do solo, de diversi-
ficação da produção, da redução 
do impacto de defensivos e de 
um diminuição nas atividades 
agrícolas nas propriedades, com 
exclusão de algumas atividades, 
como a aração e gradagem da 
área, e a economia de combus-
tíveis fósseis, como preconiza-
dos pela Sistema Plantio Dire-
to (SPD) e Sistema Integração 
Lavoura-Pecuária (SILP).

No cerrado baiano predomi-
nam a monocultura do algodão 
e da soja, com rotações pouco 
frequentes entre si com ou sem a 
inclusão da rotação com a cultura 
do milho ou milho + braquiária. 
Isso acontece, em grande parte, 
devido ao período bem definido 
de inverno de 6 a 7 meses, que 
impõe sérias restrições hídricas 
para outro cultivo na entressafra. 
Assim, é necessário repensar a or-
ganização de nossos sistemas de 
produção e incorporar novidades 

da pesquisa, com a adição de no-
vas tecnologias ou com aprimora-
mento das que já estão em uso.

Para melhorar as opções de 
cultivo em SPD/SILP estão sen-
do lançadas variedades de soja 
de ciclo precoce, com alto poten-
cial produtivo, superior a 60 sc/
ha em período de cultivo de até 
95 dias. Isto viabiliza o cultivo 
de duas safras no mesmo ano na 
Bahia ou o uso de sistemas de 
rotação de culturas onde se pos-
sa fazer sucessão soja e palhada 
em um ano, seguido de algodão e 
depois de milho + braquiária, ou 
outra combinação, que permitam 
manter o solo coberto por palha 
na entressafra por maior período 
de tempo.

Por outro lado, é necessário 
ofertar mais opções de plantas 
de cobertura para o produtor que 
usa o SPD ou melhorar as opções 
existentes. É possível que outras 
espécies de cobertura, especial-
mente capins (gêneros Braquiá-
ria e paspalum) e leguminosas, 
consorciadas ou não com mi-
lho, girassol ou milheto, tenham 
adaptabilidade, persistência, ca-
pacidade de supressão de ervas-
daninhas e de enriquecimento de 
nutrientes no solo mais adequa-
da do que a palhada feita apenas 
com o milho ou do milho com 
a Braquiariaruziziensis, como é 
usual na região. Assim, estudos 
com diversas espécies de cober-
turas visando o sistema de pro-
dução de algodão estão sendo 
implantados no CPTO/Fundação 
Bahia para aumentar as opções 
de tecnologias para o SPD/SILP 
no cerrado.

Por outro lado, questões re-
ferentes à época de plantio, den-
sidade e espaçamento a ser ado-
tado, monitoramento e controle 
do crescimento das plantas do 
algodoeiro são técnicas simples, 
mas que deve ser ajustadas para 
cada variedade em uso e que mui-
tas vezes são motivos de perda de 

produtividade na região. Esses 
estudos continuarão a ser feitos, 
em especial nos matérias de elite 
que estão surgindo na região com 
vistas a garantir a manutenção de 
altos níveis de produtividade nas 
lavouras que estão sendo implan-
tadas.

Da mesma forma, o cultivo 
adensado de algodão na região 
do cerrado ou mesmo no Vale do 
São Francisco é uma possibilida-
de em estudo. E tecnologias vêm 
sendo desenvolvidas para esse 
foco, com definição de varieda-
des apropriadas, espaçamento e 
densidade de plantio, correção de 
solo, adubação e controle do cres-
cimento das plantas. A ciclagem 
de nutrientes e a exportação tam-
bém estarão sendo monitorados 
para permitir altas produtividades 
e baixos custos de cultivo.

Além desses estudos, já estão 
sendo avaliados o efeito da palha-
da sobre a intensidade do ataque 
de mofo branco no algodão e na 
soja, com vistas à montagem de 
sistemas de manejo integrado 
de solo e culturas que permitam 
um controle mais adequado do 
ataque desse patógeno. Assim, 
serão associadas ao controle quí-
mico técnicas de controle cultural 
que tornarão mais produtivos os 
algodoeiros cultivados em áreas 
com histórico de ataque de mofo 
branco.

Apesar de alguns estudos já 
estarem em andamento, o con-
junto de ensaios para desenvolvi-
mento das tecnologias citadas es-
tarão sendo implantados em 2012 
e 2013 no Centro de Pesquisa e 
Tecnologia do Oeste da Bahia 
(CTPO), na Fundação Bahia, e 
em áreas de alguns agricultores 
parceiros deste projeto. Assim, no 
mais curto prazo possível se terá 
um conjunto de tecnologia para 
subsidiar o crescimento da área 
plantada e da produtividade do 
algodoeiro, com sustentabilidade, 
no cerrado da Bahia.
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O mofo-branco é uma doença de alta 
agressividade causada pelo fungo Scle-
rotinia sclerotiorum, patógeno transmi-
tido por sementes que está presente nas 
principais regiões produtoras de grãos 
no Brasil. Na ausência de medidas de 
controle eficientes, há risco de epide-
mias anuais de mofo branco em espécies 
como feijão comum, soja e algodão, de 
severidade proporcional à quantidade 
de suas estruturas de resistência (escle-
ródios) que se acumulam no solo. Seus 
prejuízos podem superar 70% da produ-
ção, e a densidade de inóculo pode supe-
rar 200 escleródios m-2.

A taxa de transmissão de S. sclerotio-
rum em sementes não costuma ultrapas-
sar 0,1%, e o tratamento com fungicidas 
sistêmicos geralmente erradica o pató-
geno de lotes infectados. Porém, quando 
este tratamento não é 100% eficiente, o 
patógeno é introduzido em novas áreas. 
Durante a germinação, o micélio dor-
mente do fungo entra em atividade, mata 
as sementes e produz de 3 a 6 escleró-
dios ao seu redor. Estes escleródios tam-
bém podem germinar posteriormente, 
na mesma safra, produzindo apotécios 
(cogumelos em forma de taça, de cor 
clara, sem estrias, com 1cm de diâmetro 
ou menos), a partir dos quais são lança-
dos milhares de esporos que infectam 
as plantas a partir das suas flores. Após 
a infecção, cada planta infectada pode 
produzir várias dezenas de escleródios 
em ambiente favorável, e que são espa-
lhados ao redor deste foco inicial com o 
auxílio de colhedeiras. 

Desta forma, a partir de poucos e 
pequenos focos da doença no primeiro 
ano de sua ocorrência, há várias facilida-
des para sua disseminação pela lavoura, 
que pode ter toda sua área infestada em 
poucos anos após introdução do patóge-
no. A importância do mofo branco nas 
áreas infestadas dependerá, é claro, do 
ambiente prevalente nos plantios e das 
práticas de manejo da doença adotadas 
no local. Pelos riscos que se repetem a 
cada safra, todo programa de manejo 
do mofo branco que tenha objetivo de 
atingir a causa do problema (e não so-

Manejo do Mofo Branco
mente controlar anualmente a doença 
nas plantas), deve incluir em suas metas 
a redução do número de escleródios nas 
áreas cultivadas. Esta tarefa não é tão fá-
cil pela facilidade de sobrevivência dos 
escleródios no solo por vários anos, mas, 
por outro lado, também não é uma tarefa 
impossível de ser feita.

 Este processo é mais eficiente e mais 
rápido quando são adotadas várias prá-
ticas, que atuam sobre o solo, a planta e 
o patógeno. A dependência de luz para a 
formação de apotécios é um ponto fra-
co de S. sclerotiorum. Tal fato tem sido 
explorado com a cobertura do solo com 
a palhada formada no Sistema Plantio 
Direto (SPD), especialmente com espé-
cies como braquiária e outras gramíneas 
adensadas, formando uma barreira física 
que também dificulta a germinação de 
escleródios e liberação de ascósporos no 
ar. É importante que a planta de cobertu-
ra tenha produção de massa seca e alta 
relação C/N, para que a palhada tenha 
decomposição mais lenta, e cubra o solo 
inclusive no período crítico de ocorrên-
cia da doença. Nesta prática a inibição 
de apotécios pode ser superior a 90%, 
funcionando como um dos melhores mé-
todos que o produtor pode adotar contra 
o mofo branco. É possível que os bene-
fícios das gramíneas ocorram já antes 
da sua dessecação, caso ocorram chuvas 
frequentes sobre o cultivo da espécie de 
cobertura. No ambiente úmido formado 
sob o dossel de gramíneas adensadas, há 
germinação de escleródios que se esgo-
tam e não germinam novamente, assim 
como um maior parasitismo por fungos 
e bactérias competidores no solo, in-
cluindo Bacillus spp., Aspergillus spp., 
Rhizopus spp., Penicillium spp. e for-
mas saprófitas de Fusarium. Além disso, 
a cobertura do solo é considerada como 
uma premissa básica à utilização de 
agentes de controle biológico seleciona-
dos, como Trichoderma spp.

O cultivo de gramíneas adensadas 
portanto permite a formação de um mi-
croclima favorável aos antagonistas e 
à germinação de apotécios de S. scle-
rotiorum, mantendo-se a umidade do 
solo alta por algumas semanas. Nesse 
ambiente, a formação de apotécios não 
traz nenhum prejuízo às gramíneas, que 
não são hospedeiras do patógeno. Resul-
tados de pesquisa obtidos em Jataí (GO) 
demonstraram a germinação de 40% dos 

escleródios presentes sob gramíneas no 
início das chuvas, e o dobro da eficiên-
cia de Trichoderma harzianum quando o 
controle biológico foi realizado em solo 
com cobertura de braquiárias.

Outra forma importante de se ma-
nejar o mofo branco é evitar períodos 
longos de molhamento foliar, com os 
plantios que evitem a floração da cultu-
ra na época de chuvas mais frequentes, 
ou com a maior distância entre fileiras. 
Também é igualmente importante a ado-
ção de cultivares que tenham resistência 
ao acamamento, floração mais concen-
trada e ciclo precoce. Esta recomenda-
ção não é necessariamente uma novida-
de no manejo da doença, mas é notável a 
disponibilização de cada vez mais culti-
vares com estas características no Brasil, 
e a demonstração de suas vantagens em 
comparação a cultivares que acamam e/
ou que tenham ciclo mais longo. Des-
ta forma, o mofo branco se desenvolve 
mais lenta ou mais tardiamente, com me-
nores danos à cultura.

Tanto a cobertura do solo quanto o 
escape da doença facilitam a adoção do 
controle químico, respectivamente, por 
evitar a formação de um maior número 
de apotécios durante a floração da cultu-
ra hospedeira, e por facilitar a proteção 
das plantas pelo fungicida. O controle 
químico do mofo branco precisa ser feito 
preventivamente, quando há queda das 
primeiras flores da cultura, concomitan-
te à presença de apotécios no solo. Em 
cada situação é importante monitorar o 
desenvolvimento da cultura e do inóculo 
no solo, para se definir o momento ideal 
para aplicação e a necessidade de novas 
aplicações.

Várias outras práticas podem ser 
acrescentadas aos programas de manejo 
integrado do mofo branco, atuando so-
bre o inóculo inicial e/ou sobre a taxa 
de progresso da doença. Devido aos de-
safios proporcionados por S. sclerotio-
rum, não se pode deixar de mencionar a 
importância do uso de sementes sadias 
e tratadas, para evitar a reinfestação de 
áreas, que inviabiliza o controle do pa-
tógeno. A implantação destas e de outras 
medidas tem demonstrado a viabilidade 
do manejo do mofo branco no Brasil e 
precisam, portanto, sempre contar com 
o planejamento criterioso das lavouras, 
para obter o sucesso esperado.

Murillo Lobo Junior
Engenheiro agrônomo, doutor em fitopa-
tologia, pesquisador da Embrapa Arroz e 

Feijão, Santo Antônio de Goiás, GO. 
   E-mail: murillo@cnpaf.embrapa.br
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O CESB é uma entidade sem fins lucra-
tivos (OSCIP) formada por profissionais e 
pesquisadores de diversas áreas que se uniram 
para trabalhar estrategicamente e utilizar os 
conhecimentos adquiridos nas suas respecti-
vas carreiras em prol da sojicultura nacional.

Os principais objetivos do CESB são:
a) Elevar os patamares de produtivida-

de média da soja no Brasil para 4.000 kg/
ha até 2015 nos Cerrados e até 2020 no sul 
do País; b) Criar um ambiente para que o 
uso da tecnologia seja mais difundida e uti-
lizada pelos sojicultores; c) Ter a platafor-
ma tecnológica do CESB como referência 
ao sojicultor de para altas produtividades e 
sustentabilidade.

Para tanto, desde o ano de 2008 o CESB 
estabelece anualmente, entre os produtores 
de soja do país, o Desafio Nacional de Má-
xima Produtividade que tem os seguintes 
objetivos específicos: a) Transformá-lo em 
uma ferramenta de transferência de tecno-
logia; b) Estabelecer novos patamares de 
produtividades; c) Criar um ambiente de 
aprendizados e inovação tecnológica. Na 
Tabela 1 observar-se as máximas produtivi-
dades obtidas desde o início da criação do 
Desafio. 

Na última safra (2010/2011), o produtor 
vencedor do Desafio Nacional de Máxima 
Produtividade foi o Sr. Roberto Pelizzaro, 
proprietário da Fazenda Veneza em Corren-
tina, Bahia, 13°45` de L.S., em uma área de 
6.5 ha.de cultivo (Figura 1). O consultor téc-
nico foi o Engº Agrº Evair Gomes e os super-
visores da lavoura foram os Engº Agrº Rafael 
Pereira, da Jaraguá Agrícola e Túlio Borges, 
da Unicampo. A produtividade obtida foi de 
100,63 sc/ha ou 6.038 kg/ha de soja.

Indicativos tecnológicos para obtenção de máximas produtividades
Dr. Plínio Itamar de Mello

Fitotecnista Melhoramento Vegetal

Tabela 1 - Principais produtividades obtidas com soja desde a criação pelo CESB do
Desafio Nacional de Máxima Produtividade

Colocação 2008/2009 2009/2010 2010/2011
1 82,8 108,4 100,6
2 81,6 92,1 100,5
3 81,3 88,5 99,6
4 80,8 87,3 99
5 80,6 85,9 98,7
6 76,5 84,7 95,2
7 75,6 83,8 93,3
8 74,5 83,4 90,9
9 72,9 83,3 89

10 71 83,2 87,5
Média 77,8 88,1 95,5

Participantes 140 800 1185

SAFRA

A lavoura campeã foi estabelecida em 
um solo LVA, com teor de argila em torno 
de 22%, cultivada com soja e milho desde 
1991 e com plantio direto a partir de 2001. 
Aplicou 800 Kg/ha de gesso em 2005 e fez 
a última calagem em 2008. Nos últimos três 
anos aplicou em média 400 kg/ha de super-
fosfato simples e 180 kg/ha de cloreto de 
potássio,dois meses antes da semeadura. A 
cultivar utilizada foi a BRS Sambaíba, de há-
bito determinado e ciclo tardio. Utilizou se-
meadura cruzada em 25/11/2010 permitindo 
um melhor distribuição espacial das plantas 
na área. O espaçamento entre linhas foi de 45 
cm resultando em uma densidade aproximada 
de 250.000 plantas/ha. Na semente usou trico-
derma, enraizante, micronutrientes (Co e Mo) 
e duas doses de inoculante. Quinze dias após 
a emergência aplicou em cobertura 100 kg/ha 
de sulfato de amônia. Utilizou adubação foliar 
de micronutrientes a base de sulfato contendo 
em kg: Cu=0,12, Mn=0,6, B=0,12, Mo=0,1 
e Zn=0,12. No controle das invasoras, inse-
tos e doenças foliares foram utilizados vários 
agroquímicos e várias épocas de aplicação, le-
vando sempre em conta a compatibilidade da 
aplicação conjunta. Antes e durante o ciclo da 
cultura a precipitação pluviométrica foi bas-
tante adequada sem a ocorrência de período 
de estresse hídrico que pudesse causar algum 
prejuízo significativo a cultura. Esse foi um 

Desafio Nacional de 
Máxima Produtividade 

2010/11

Figura 1
Fotografia da 
lavoura campeã 
nacional de
produtividade

ano bastante favorável a cultura da soja na 
região, tendo em vista que o estado da Bahia 
apresentou o maior rendimento médio de soja 
do Brasil com 3360 kg/ha..

Indicativos tecnológicos para máximas 
produtividades

-Tendo como referência as elevadas pro-
dutividades obtidas até então no Desafio 
Nacional de Produtividade, muito nos leva a 
concluir que ainda é vasto o espaço a explorar 
em tecnologia, dentro do imenso potencial de 
produção da cultura da soja.

- A preocupação com o equilíbrio e com-
patibilidade das tecnologias muito contribuiu 
para a garantia e a elevada produtividade ob-
tida pelo campeão nacional de 2010/11, o Sr. 
Roberto Pelizzaro, evidenciando assim que 
sua importância deve ser cada vez mais ob-
servada, não somente dentro da cultura como 
também entre culturas e finalmente na susten-
tabilidade do sistema.

- Condições climáticas favoráveis são 
fundamentais para máximas produtividades, 
entretanto temos que procurar tecnologias que 
não somente potencializem sua ocorrência fa-
vorável bem como controlem ou amenizem 
situações desfavoráveis.

Em uma análise geral dos casos de produ-
tividades mais elevadas nos Desafios condu-
zidos pelo CESB, observa-se que além do me-
lhor arranjo espacial das plantas, tem ocorrido 
também uma grande consistência em técnicas 
utilizadas na recomendação de adubação para 
alta produtividade, profundidade de plantio, 
vigor das sementes, tamanho de semente e 
população de plantas adequada à cultivar e ao 
arranjo espacial.

- Novas tecnologias estão sendo eviden-
ciadas através do trabalho do CESB, como é 
o caso do plantio cruzado para uma melhor 
distribuição espacial das plantas, que permi-
te melhor aproveitamento da energia solar, 
do uso de nutrientes e água do solo, além 
de maior eficiência na utilização dos produ-
tos aplicados, entretanto essas tecnologias 
precisam ainda ser refinadas e quantificadas, 

principalmente con-
siderando um novo 
contexto atual de 
alta tecnologia para 
maior exploração 
do potencial genéti-
co de cada cultivar.



Coleta de solo e raízes para análise nematológica, 
e interpretação de laudos
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Dr. João Luiz Coimbra
(Prof. Dr. Universidade do Estado da Bahia – UNEB, 

Barreiras/BA)
Dr. Marco Antonio Tamai

(Prof. Dr. Universidade do Estado da Bahia – UNEB, 
Barreiras/BA)

Os nematóides fitoparasitos 
são vermes que provocam danos 
ao sistema radicular das plantas 
cultivadas, comprometendo sua 
capacidade de absorção de água e 
nutrientes do solo. Como conse-
qüência a planta apresentará um 
baixo desenvolvimento vegetativo 
com severos sintomas de deficiên-
cia nutricional e hídrica. A seve-
ridade dos sintomas é variável de 
acordo com as espécies infestantes 
de nematóides e suas populações, 
associação dos nematóides com 
fungos de solo (Fusarium spp.), 
espécie vegetal e grau de susceti-
bilidade da variedade, fertilidade 
do solo entre outras.

Na região de cerrado do Oeste 
da Bahia, os nematóides mais im-
portantes encontrados na cultura 
da soja pertencem às espécies for-
madoras de galhas (Meloidogyne 
javanica e Meloidogyne incogni-
ta), das lesões radiculares (Praty-
lenchus brachyurus) e o nematóide 
dos cistos (Heterodera glycines).

A identificação e quantifica-
ção precisa dos nematóides fito-
parasitos permitirá a adoção de 
medidas de manejo eficientes, 
bem como monitorar a multipli-
cação e disseminação dos orga-
nismos na lavoura. A determina-
ção populacional dos nematóides 
no solo possibilitará conhecer as 
áreas de plantio onde deverão ser 
direcionadas as medidas de con-
trole, tornando mais exeqüível e 
acertivo o seu manejo. Dessa for-
ma a coleta de solo e raízes para a 
análise nematológica é uma etapa 
que deverá ser executada da for-
ma mais adequada possível. Essa 
coleta que culminará em uma 
amostra de solo e raízes, deverá 
ser representativa da área proble-
ma. Em razão disso é necessário 
que se utilize de critérios para a 

coleta do material no campo.
As propriedades devem ser 

divididas em talhões, glebas, 
quadras, pivôs para a realização 
da amostragem de solo e raízes. 
Em cada talhão será realizado o 
caminhamento em zigue-zague 
coletando-se por meio de trados, 
enxadas ou enxadões, de 10-15 
amostras simples (500,0g de solo 
e 10,0g de raízes). No caso de cul-
turas anuais, como a soja, coleta-
se solo nos primeiros 20-30,0cm 
de profundidade tendo-se o cuida-
do de descartar a camada superfi-
cial. Essas amostras simples serão 
homogeneizadas e resultarão em 
uma amostra composta contendo 
500,0g de solo e 10,0-50,0g de ra-
ízes frescas. A presença de raízes 
na amostra é de extrema impor-
tância para a identificação dos ne-
matóides. Algumas espécies como 
as formadoras de galhas (Meloi-
dogyne spp.) somente é possível 
a identificação da espécie após a 
retirada da fêmea adulta do ne-
matóide no interior das raízes das 
plantas. No caso do nematóide das 
lesões radiculares (Pratylenchus 
spp.) mais de 80% da população 
encontra-se no interior das raízes, 
sendo comum encontrar 2 nema-
tóides no solo e mais de 1.000 ne-
matóides nas raízes. Deve-se dar 
preferência as raízes mais novas 
descartando as mais lignificadas 
(velhas e endurecidas) onde o ne-
matóide terá mais dificuldade de 
penetrar. As amostras compostas 
de solo e raízes serão colocadas 
em sacos plásticos, etiquetadas e 
encaminhadas para análise nema-
tológica. No processo de encami-
nhamento é necessário que este-
jam presentes informações como 
o nome do proprietário, o histó-
rico de plantio e sintomatologia 
observada bem como a cultura a 
ser plantada.

O final do ciclo da cultura com 
solo ainda úmido é o período o 
ideal para coletar solo e raízes para 
análise de nematóides, pois nesse 
período a população de nematói-
des encontra-se no seu nível mais 

alto. Além do mais, nesse período 
será possível definir estratégias de 
manejo de nematóides para o pró-
ximo plantio.

A amostragem realizada após a 
colheita estando à área em pousio 
e com solo seco devido à intensa 
exposição ao sol levará a consta-
tação da baixa população de ne-
matóides no solo, no entanto essa 
informação é errônea, uma vez que 
grande parte da população de ne-
matóides estará em dormência no 
solo na fase de ovo. As técnicas de 
extração de nematóides utilizadas 
nos laboratórios de Nematologia 
não possibilitam a extração de 
ovos do solo.

As amostras compostas deve-
rão chegar ao laboratório no má-
ximo até três dias após a coleta. 
As amostras devem ser protegidas 
do sol para evitar aquecimento 
excessivo do solo. Após a extra-
ção de nematóides e identifica-
ção no laboratório será emitido 
o laudo nematológico onde esta-
rá constando a relação das espé-
cies de fitonematóides presentes 
na amostra com a quantidade de 
indivíduos de cada espécie em 
100,0 cm3 de solo e 5,0 g de raí-
zes. Na interpretação do laudo so-
mente as espécies de importância 
agrícola deverão ser consideradas. 
A relação entre população de ne-
matóides e nível dano na cultura 
depende de fatores como o clima, 
tipo de solo (textura e umidade) e 
agressividade do nematóide. So-
los arenosos permitem uma maior 
infectividade do nematóide nas 
raízes, devido o menor consumo 
de energia para deslocamentos do 
nematóide entre as partículas do 
solo e penetração nas raízes. O 
nematóide por ser um organismo 
aquático necessita de umidade no 
solo, razão pela qual a baixa umi-
dade compromete com seu deslo-
camento no solo e infecção nas ra-
ízes. Devido a essa diversidade de 
fatores existem poucos trabalhos 
de campo relacionando população 
de nematóide no solo com o nível 
de dano na cultura.
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Estratégias de manejo para alta produtividade do milho

Postulase que a quantidade, 
assim como a qualidade do que 
se quer produzir, seja fibra ou 
grãos, não depende apenas do 
potencial genético da variedade 
ou híbrido a ser semeado, más 
sim, do sistema de produção, 
basicamente definido pela inte-
ração entre o potencial produtivo 
da variedade ou híbrido a ser se-
meado, com ambiente do cultivo 
e manejo adotado.

Vários componentes deter-
minam o vértice ambiente, entre 
eles: altitude, latitude e longi-
tude da localidade do cultivo; 
época da semeadura, se safra ou 
safrinha visto a mesma ser de-
terminante no que diz respeito 
à distribuição hídrica, térmica e 
luminosa durante o cultivo. O es-
paçamento, a população e distri-
buição espacial de plantas, se em 
condição irrigada ou de sequeiro, 
se mono cultivo, sucessão ou ro-
tação, também são componentes 
de vértice ambiente.

Quanto ao vértice manejo, 
destacam-se: formação de pa-
lhada em superfície, manejo de 
ervas na dessecação e pós se-
meadura, qualidade da operação 
de semeadura, manejo aduba-
cional se a lanço ou no sulco 
de semeadura, adubação foliar, 
fertilização biológica, MIPD e 

modulação hormonal. Porém, 
considera-se que existem dois 
pilares básicos, decissivos no 
vértice manejo, para a manifes-
tação do potencial produtivo, 
são eles: sementes que apresen-
tem qualidade fisiológica, sendo 
a mesma definida não pelo seu 
poder germinativo, más sim, 
pelo seu vigor e, construção de 
perfil físico-químico e biológico 
adequado do solo, dando assim 
subsídio para crescimento radi-
cular e transformando o solo em 
reservatório de água em profun-
didade.

Quando se discute potencial 
genético, se deve ter presente 
que quase sempre é impossível 
reunir na mesma variedade ou 
híbrido, elevado potencial pro-
dutivo associado a maior resis-
tência ou tolerância, a fatores bi-
óticos ou abióticos, ou seja, pelo 
melhoramento convencional 
toda vez que se introduzem ge-
nes para melhorar potencial pro-
dutivo se deteriora o resitência 
ou tolerância e, até o momento, 
mesmo pela transgenia não é tão 
fácil agregar estes dois atribu-
tos (produtividade e resistência) 
num mesmo híbrido.

Na verdade por traz do poten-
cial genético, definindo maior ou 
menor produtividade, maior ou 
menor resistência ou tolerância, 
existe um perfil endógeno de 
mensageiros químicos (hormô-
nios), alguns dos quais impõem 
sinal verde para crescimento, 
desenvolvimento, manutenção 
de jovialidade e produtividade 
(Auxina, Citocinina e Gibere-
lina), enquanto outros determi-
nam sinal vermelho (Ácido Abs-
císico e Etileno) e outros estão 
envolvidos com mecanismos de 
defesa (Brassinosteroides, Jas-
monatos, Poliaminas e Salicila-
tos). Todavia, vale ressaltar que 
estes mensageiros não atuam 
isoladamente, más sim de forma 
cooperativa e interativa, num 
balanço especifico que varia de 

espécie para espécie e, até mes-
mo entre híbridos ou cultivares. 
Nesse contexto, a modulação 
hormonal exógena do cultivo, no 
sentido de obter e manter plantas 
com maior habilidade para trans-
formar água, luz e nutrientes em 
grãos, vem sendo considerada 
como a estratégia fito técnica 
mais recente visando alta produ-
tividade, no entanto, é importan-
te frisar que a resposta hormonal 
além de ser genética dependente, 
também depende do estádio fe-
nológico da sua aplicação e das 
doses utilizadas.

Por outro lado, se deve ter 
em mente que os estresses, seja 
ele por água, luz, nutrientes ou 
temperatura, representa desgas-
te energético das plantas pelo 
gasto excessivo da respiração 
de manutenção e, a repercussão 
imediata disso é envelhecimen-
to precoce da lavoura. Dessa 
forma, o manejo do cultivo fun-
damentado na fenologia, de for-
ma a atender os requerimentos 
especificos da lavoura em cada 
um das suas fases durante o ci-
clo, assim como as atividades 
e intervenções no cultivo fun-
damentadas de forma holistica, 
no sentido minimizar o impacto 
do estresse, seja pela construção 
de um perfil físico-químico e 
biológico do solo adequado, as-
sociado a aplicações de caráter 
preventivo no sentido de preser-
var área foliar são fatores deter-
minantes para o amenjo de lata 
produtividade.

Face ao exposto, considera-
se que para garantir a obten-
ção de rendimentos lucrativos 
e sustentáveis, torna-se muito 
importante não somente conhe-
cer a fisiologia da planta, más 
também atender as exigências 
edafoclimáticas do cultivo, bus-
cando a otimização dos recursos 
ambientais e dos insumos inves-
tidos, associados a segurança 
alimentar e a preservação am-
biental.

Dr. Gustavo Pazzetti
Fisiologista







A análise do ambiente é fundamental 
para compreender como as mudanças cli-
máticas podem afetar o crescimento e de-
senvolvimento das plantas (WALL et al. 
1994). O Brasil, por sua dimensão con-
tinental possui considerável heterogenei-
dade climática, tipos de solo e topografia 
diferenciada. 

Os sistemas agrícolas são basicamente 
sistemas fotossintéticos e são avaliados de 
acordo com a eficiência na conversão da 
radiação solar (LOOMIS et al., 1971). A 
fotossíntese é o processo fisiológico res-
ponsável pela captura da energia solar e 
sua subseqüente transformação bioquími-
ca em compostos orgânicos que resultam 
em alimentos, fibras, celulose e energia. 
A fotossíntese é um processo dependente 
de uma série de fatores para sua maior ou 
menor eficiência, sendo que estes fatores 
podem ser agrupados em fatores externos 
como luz, temperatura, água, CO2, nu-
trientes, latitude, produtos químicos e O2 
(FLOSS, 2004).

Sendo assim, é importante sabermos de 
que forma é POSSÍVEL AJUSTARMOS 
ou MELHORARMOS a eficiência desses 
fatores que trabalham para que o proces-
so fotossintético desempenhe seu papel de 
“combustível” para a pro-
dução agrícola.

ÁGUA

A disponibilidade de 
água é importante, prin-
cipalmente, em dois perí-
odos de desenvolvimento 
da soja: germinação-emer-
gência e floração-enchi-
mento de grãos. Durante 
o primeiro período, tanto 
o excesso quanto o déficit 
de água são prejudiciais à 
obtenção de uma boa uni-
formidade na população 
de plantas.

A necessidade de água 
na cultura da soja vai au-
mentando com o desenvol-
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O efeito de estresse em plantas e o consequente abortamento de estruturas reprodutivas

O que diz a previsão???

com a ocorrência de déficits hídricos. 
A floração da soja somente é induzi-

da quando ocorrem temperaturas acima 
de 13°C; em decorrência de temperatu-
ras mais altas, ocorre floração precoce, 
podendo  acarretar diminuição na altura 
de planta. Esse problema pode se agravar 
se, paralelamente, houver insuficiência 
hídrica e/ou fotoperiódica durante a fase 
de crescimento.

As plantas de soja em R1 estão com 
38 a 46 cm de altura e apresentam-se nos 
estádios vegetativo V7 a V10 (7 a 10 nós 
completamente desenvolvidos). O flores-
cimento começa entre o terceiro e o sexto 
nó da haste principal, (Figura 1) depen-
dendo do estádio V no momento do flo-
rescimento, progredindo para cima e para 
baixo. O florescimento atinge o auge entre 
os estádios R 2.5 e R3, completando-se ao 
redor do estádio R5.  O estádio R4 ( figura 
2 ) marca o início do período mais críti-
co de desenvolvimento da planta quanto à 
determinação do rendimento em sementes. 
Estresse entre os períodos de R4 a logo 
após R6 reduzirá mais a produção do que a 
ocorrência do mesmo estresse em qualquer 
outro período de desenvolvimento.

Conhecendo os limitantes causadores 
da redução de produtividade e sabendo 
que a maioria desses por serem fatores 
climáticos não podem ser modificados 
pelos gestores de propriedades agrícolas, 
é fundamental buscarmos ferramentas de 

alto nível tecnológico dis-
poníveis, que minimizem 
perdas através do melhor 
aproveitamento da água 
provocando ajuste osmóti-
co das células; que poten-
cializem o porcentual da 
taxa fotossintética e sobre 
tudo contribuam para a me-
lhor translocação dos ele-
mentos nutritivos dentro da 
planta.  A produção agríco-
la trabalha para reduzir per-
das! Temos cada vez mais 
cultivares com alta capaci-
dade produtividade e temos 
o papel de alcançarmos ou 
ultrapassarmos essa capaci-
dade, minimizando os fato-
res que levam a redução na 
produção final.

Fernanda Weber
Msc. Engª Agrônoma

 Chefe de Produto/TIMAC Agro Indústria 
e Comércio de Fertilizantes LTDA

vimento da planta, atingindo o máximo 
durante a floração-enchimento de grãos (7 
a 8 mm/dia), decrescendo após esse perío-
do. Déficits hídricos expressivos, durante 
a floração e o enchimento de grãos, pro-
vocam alterações fisiológicas na planta, 
como o fechamento estomático e o enro-
lamento de folhas e, como conseqüência, 
causam a queda prematura de folhas e de 
flores e abortamento de vagens, resultan-
do, por fim, em redução do rendimento de 
grãos.

A falta de carga nas plantas pode pro-
vocar uma segunda florada, normalmen-
te infértil, resultando em retenção foliar 
pela ausência de demanda pelos produtos 
da fotossíntese. A situação pode se agra-
var se houver excesso de chuvas duran-
te a maturação. O excesso de umidade, 
nesse período, propicia a manutenção do 
verde das hastes e vagens e favorece o 
aparecimento de retenção foliar, mesmo 
em plantas com carga satisfatória e sem 
danos de percevejos.

TEMPERATURA

O crescimento vegetativo da soja é 
pequeno ou nulo a temperaturas menores 
ou iguais a 10°C. Temperaturas acima de 
40°C têm efeito adverso na taxa de cres-
cimento, provocam distúrbios na floração 
e diminuem a capacidade de retenção de 
vagens. Esses problemas se acentuam 

Figura 1. Início do florescimen-
to nos rácemos

Figura 2. Planta de soja no 
estádio R4









A prática da adubação foliar 
tem sido cada vez mais adotada 
na agricultura moderna, nas mais 
diversas regiões e em pratica-
mente todas as culturas.

Ela é frequentemente em-
pregada na nutrição com micro-
nutrientes, mas também pode 
aportar macro de forma rápida e 
eficiente.

Entretanto, apesar de hoje ser 
reconhecida como técnica indis-
pensável, o assunto ainda é cer-
cado de muita desinformação e 
muitos agricultores empregam a 
adubação foliar de maneira equi-
vocada, utilizando fertilizantes 
de baixa eficiência, se baseando 
exclusivamente no preço para 
decidir qual insumo usar.

Quando se aplica um fertili-
zante na forma de sais (sulfatos e 
cloretos, por exemplo) nas folhas 
de qualquer planta, a maior parte 
do nutriente fica retida na super-
fície das folhas, nutrindo a cultu-
ra de maneira pouco eficiente.

Como consequência, fertili-
zantes a base de sais, apesar de 
apresentarem alta concentração 
de nutrientes, são pouco absorvi-
dos pelas plantas.

Os micronutrientes na forma 
de quelatos sintéticos, apresen-
tam comportamento oposto, são 
praticamente 100% absorvidos 
pela folha rapidamente.

O quadro abaixo resume o 
trabalho de Chammel (Influência 
no tempo de absorção de Fe, Zn e 
Mn e a adição de agentes quelan-
tes,, M. Ferrandon, A. Chammel). 
Ele mostra como a maior parte 
do nutriente na forma de quelato 
sintético é absorvido pelas cultu-
ra após 24 horas de aplicação, ao 
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As falhas mais frequentes na nutrição foliar em soja

contrário dos sulfatos que perma-
neceram retidos na cera da folha 
e mesmo após 7 dias tiveram bai-
xa absorção e translocação, ten-
do 98,30% da quantidade total de 
nutriente aplicado permanecido 
na camada epicuticular (cera da 
folha), onde não ocorre nenhuma 
atividade metabólica.

Os produtos BMS são formu-
lações com quelatos sintéticos, 
que apresentam as seguintes ca-
racterísticas:

1) Alta estabilidade mole-
cular: o nutriente apresenta-se 
totalmente disponível, indepen-
dente das condições ambientais.

2) Alto grau de quelação: o 
nutriente apresenta-se 100% na 
forma de quelatos.

3) Devido à proteção do íon 
pelo agente quelante, os produ-
tos à base de quelato sintéticos 
podem ser misturados com uma 
enorme gama de defensivos, ao 
contrário dos sais.

Os produtos BMS são solu-
ções verdadeiras, ou seja, não se 
precipitam no fundo da embala-
gem, não entopem os bicos dos 
pulverizadores, não são corrosi-

Celso de Souza Leite Neto
Eng. Agr., Diretor de P&D da BMS Brasil – Nutrição de 

Precisão

vos e não são perigosos ao ho-
mem ou ao meio ambiente.

Algumas falhas são frequen-
tes na adubação foliar:

1) Uso de produtos à base de 
sais, que podem estar misturados 
com fontes de matéria orgânica, 
o que acarreta baixa eficiência 
nutricional e problemas na pulve-
rização (entupimento de bicos).

2) Mistura de fertilizantes 
incompatíveis com defensivos, 
causando a perda de eficiência 
do defensivo, comum nos casos 
de aplicação de foliares em con-
junto com Glifosato.

3) Aplicação fora do estádio 
fisiológico ideal – quando aplica-
do muito precocemente, a maior 
parte do produto (fertilizante) cai 
ao solo, e quando aplicado muito 
tardiamente a produtividade já se 
encontra prejudicada.

4) Falhas para se atingir o 
alvo (a cultura) – causadas pela 
aplicação com equipamentos des-
regulados ou fora das condições 
meteorológicas apropriadas.

A foto abaixo mostra a parcela 
de uma lavoura onde foi aplicado 
o produto BMS ao lado de outra 
onde foi aplicado um produto à 
base de sais. A imagem fala por 
si, os micronutrientes na forma 
de quelato sintético permitiram 
um incremento de produtividade 
de 7 sacos/ha.
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Bunge: Compromisso com o Brasil, do campo à mesa
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A Bunge, presente no Brasil desde 1905, 
é uma das principais empresas do agrone-
gócio e alimentos do país, conquistando a 
liderança em originação de grãos e proces-
samento de soja e trigo, na produção de fer-
tilizantes, na fabricação de produtos alimen-
tícios e em serviços portuários. É uma das 
maiores exportadoras do Brasil (a primeira 
em agronegócio), contribuindo de maneira 
substancial para o saldo positivo da balança 
comercial e para as divisas para a economia 
nacional. Desde 2006 atua também no seg-
mento de açúcar e bioenergia.

Trabalha com a missão de melhorar a 
vida, contribuindo para o aumento sustentá-
vel da oferta de alimentos e bioenergia, apri-
morando a cadeia global do agronegócio, do 
campo à mesa. Ou seja, desde a produção 
até o consumo final dos produtos. A empresa 
busca atingir essa missão sempre embasada 
nos princípios de integridade, criatividade, 
trabalho em equipe, empreendedorismo e ci-
dadania cuidando com responsabilidade do 
meio-ambiente.

Marcas como Serrana, Manah, Iap, Sa-
lada, Soya, Cyclus, Delícia, Primor, Bunge 
Pró, entre outras, estão profundamente liga-
das não apenas à história econômica brasi-
leira, mas também aos costumes, à pesquisa 
científica, ao pioneirismo tecnológico e à 
formação de gerações de profissionais.

Visando sempre atender todas as neces-
sidades do produtor rural, a novidade mais 
recente da companhia é sua entrada no setor 
de fertilizantes foliares, com produtos de alta 
qualidade para nutrição vegetal, os quais te-
rão a marca MANAH FOLIARIS. 

Para o ano de 2012, a Bunge, mais uma 
vez inova, lançando uma linha completa de 
fertilizantes especiais para suplementação 
da adubação de base, buscando maximizar o 
potencial produtivo das culturas.

Qual a importância das palhadas de co-
bertura no sistema de semeadura direta e sua 
relação com a fertilidade do solo?

No Brasil, do início da 
década de 1970 até a década 
de 1990, a adoção do siste-
ma de semeadura direta foi 
incipiente, decorrente da fal-
ta de maquinários específi-
cos, exagerada compactação 
do solo, controle inadequado 
de plantas daninhas e fitossa-
nitário. A partir daí houve 
grande expansão em área, 
ocupando o País o segun-
do lugar no mundo em área 
cultivada, superado apenas 
pelos Estados Unidos.

O sistema de semeadura direta se funda-
menta na eliminação das operações de pre-
paro do solo, uso de semeadoras específicas, 
na rotação de culturas e formação de cober-
tura morta em elevada quantidade sobre o 
solo (6 t/ha ou mais) e que não se decom-
ponha durante o ano. Essas atividades pro-
porcionam proteção dos agregados do solo 
contra os efeitos erosivos da chuva, redução 
da evapotranspiração e do escorrimento su-
perficial de água, aumento da agregação e 
da estabilidade dos agregados do solo, ma-
nutenção de temperaturas mais amenas das 
camadas superficiais do solo e redução ou 
impedimento da emergência de plântulas 
daninhas (FORNASIERI FILHO, 2007), o 
que está relacionado com o maior acúmulo 
de matéria orgânica na camada superficial do 
solo (Figura 01).

Nos sistemas de cultivo no Cerrado 
brasileiro, geralmente utiliza-se o milho sa-
frinha após soja precoce ou semi-precoce, 
estando aí uma oportunidade de produção 
de palhada com uso consorciado de milho e 
espécies forrageiras tropicais adaptadas ao 
clima, principalmente do gênero Brachiaria 
spp., visando à produção de palhada para a 
semeadura direta. As Brachiaria spp. estão 
adaptadas à região Central brasileira, pois 
desenvolvem-se em solos de baixa a mé-
dia fertilidade, suportam períodos de seca, 
possuem longevidade com alta produção de 
palhada de boa relação Carbono/Nitrogênio 
- C/N - em sua composição (cerca de 30/1), 
característica esta de fundamental importân-
cia quando pensamos na sua permanência 
por maior período de tempo sobre o solo, 
pois  reduz a agressividade do ataque da po-
pulação microbiana para decompô-la.

Além disso, devido a essa dificuldade na 
decomposição da palhada que permanecerá 
sobre a área, a Matéria Orgânica do Solo 
(MOS) também será afetada, mas de forma 
positiva, aumentando seu teor, principal-
mente nos primeiros 10 cm de solo.

Isso fica bem evidente em uma proprie-
dade do Oeste Baiano (São Desidério/BA), 

onde que, através do planejamento a médio 
prazo com rotação de culturas, manejo in-
tegrado de pragas e de doenças, ocorreram 
variações significativas na MOS. Na tabela 
01 podemos observar o incremento da MOS 
no período de 1998 a 2006 no talhão 113. A 
sequência de culturas em rotação nesta área 
foi: soja com milheto/milho com Brachiaria 
ruziziensis/Algodão.

Outro fator, que passa muitas vezes des-
percebido, é que quando se utiliza gramíneas 
produtoras de palhada com alta relação C/N, 
geralmente o sistema radicular é capaz de 
explorar grandes partes do solo e em pro-
fundidade, possibilitando maior uniformida-
de na distribuição de nutrientes no perfil do 
solo quando decompostas (SILVA & MIE-
LNICZUK, 1997), além de possuir raízes 
com ação agregadora das partículas do solo, 
estabilizando-as com o próprio exsudado 
(SILVA & MENDONÇA, 2007).

Na literatura científica há muitos relatos 
como esse, indicando inclusive ganhos na 
produtividade de grãos. KLUTHCOUSKI et 
al. (2003) avaliaram a produtividade do fei-
joeiro, cultivar Pérola, após o cultivo de mi-
lho + braquiária (consórcio), arroz, braquiá-
ria, soja e sorgo, em Santa Helena de Goiás 
(GO), em área com o sistema de semeadura 
direta sendo realizado há muitos anos e onde 
se pratica intensamente a integração lavoura-
pecuária, por meio do Sistema Santa Fé. Os 
pesquisadores verificaram que a produtivi-
dade do feijoeiro foi maior quando cultivado 
sob palhada de milho + braquiária, e que foi 
superior na ordem de 370 e 1.022 kg ha-1 em 
comparação às palhadas de sorgo e arroz, res-
pectivamente. Isso torna evidente não apenas 
que ocorreu melhoria na fertilidade do solo ao 
longo dos anos com o uso do sistema de se-
meadura direta, mas a diminuição de doenças 
(Mofo branco), preservação das qualidades 
físicas do solo e redução no custo de produ-
ção por conta da palhada de braquiária.

Por fim, a sustentabilidade de um pro-
grama de produção de grãos está baseada 

na conservação e preserva-
ção da natureza, passando 
pelo solo e culminando em 
altas produtividades, onde 
as propriedades agrícolas 
deixam de explorar de for-
ma desordenada e passam a 
criar vínculos entre os recur-
sos que temos, criando um 
planejamento estratégico de 
suas atividades, garantindo 
qualidade em seus produtos 
e responsabilidade econômi-
ca, social e ambiental.Figura 01. Milho consorciado com B. ruziziensis e feijão sobre a palhada na 

mesma área
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A cultura 
da soja (Gly-
cine Max L.), 
constitui-se na 
mais importan-
te oleaginosa 
cultivada no 
mundo, ampla-
mente cultivada 
em vários países 
dentre os prin-
cipais produ-
tores mundiais 
d e s t a c a m - s e 
Estados Uni-
dos, o Brasil, a Argentina e a China. No 
Brasil, desde a sua introdução em 1882, a 
cultura da soja tem se aprimorado a cada 
dia destacando a eficiência dos produto-
res e o alto nível tecnológico desprendido 
a campo. No entanto, segundo Bortoluzzi 
(2001), a soja esta sujeita a uma série de 
fatores que podem influenciar o seu de-
senvolvimento e a sua produção.

De todos os fatores que influenciam o 
grau de interferência, o mais importante 
é, talvez, o período em que a comunida-
de infestante e as plantas cultivadas estão 
disputando os recursos do meio. De modo 
geral, pode-se dizer que, quanto maior for 
o período de convivência da cultura com 
infestações de plantas daninhas, maior 
será o grau de interferência.

Nos ecossistemas agrícolas, as plantas 
daninhas levam vantagem competitiva 
sobre as plantas cultivadas, pois o me-
lhoramento genético das culturas objetiva 
obter acréscimo na produtividade econô-
mica, e isso quase sempre é acompanha-
do por decréscimo no potencial competi-
tivo (Pitelli, 1985). O que podem causar 
problemas, como: reduzir a qualidade dos 
grãos, provocar maturação desuniforme, 
causar perdas (FIGURA 2) e dificuldades 
na operação da colheita além de servir de 
hospedeiro para pragas e doenças. Elas 
também podem liberar toxinas prejudi-
ciais ao desenvolvimento das culturas.

Segundo Pitelli & Durigan (1984), a 
terminologia para períodos de interferên-
cia (convivência) de plantas daninhas em 
culturas é:

Período Total de Prevenção da Inter-
ferência (PTPI): período, a partir do plan-
tio ou da emergência, que a cultura deve 
ser mantida livre de plantas daninhas para 
que a produção não seja afetada quanti-
tativa e/ou qualitativamente. Na prática, 
esse deve ser o período em que o residual 

Período crítico de competição na cultura da soja

dos herbicidas devem atuar.
Período Anterior à Interferência (PAI): 

é o período após a semeadura ou do plan-
tio, em que a cultura pode conviver com 
as plantas daninhas sem que essas afe-
tem significativamente a produtividade 
da cultura. Vai até o momento em que o 
nível de dano econômico seja atingido (o 
nível de dano econômico é atingido quan-
do o valor das perdas é maior que o custo 
do controle).

Período Crítico de Prevenção da In-
terferência (PCPI): é o período que a 
cultura deve ser mantida livre das plantas 
daninhas. Após este período as plantas 
daninhas que emergirem não afetarão o 
rendimento da cultura.

O período crítico de competição da 
soja para Durigan et al. (1983) é de 30 a 
50 dias após a emergência, variável com 
a cultivar; para Eaton et al. (1976) e para 
Harris e Ritter (1987), ele vai dos 14 aos 
42 dias após a emergência da cultura; e 
para Spadotto et al. (1994) é de 21 a 31 
dias após a emergência da soja. Entretan-
to, Van Acker et al. (1993) constataram 
que, em média, a cultura da soja deve es-
tar livre de competição dos 9 aos 38 dias 
após a sua emergência, ou seja, quando 
ela encontra-se entre os estádios V2 e R3. 
Esse autor ainda salienta que normalmen-
te o período crítico é referido em dias ou 
semanas e não é relacionado ao estádio 
da cultura, o que limita a sua aplicação. 
A determinação do período crítico e a sua 
correlação com o estádio de desenvol-
vimento poderá reduzir a discordância 
existente entre as pesquisas e aumentar 
a precisão da informação (Van Acker et 
al., 1993). Portanto, diferentes situações 
poderão ter períodos de competição dis-
tintos em número de dias, mas deverão 
ser semelhantes no estádio de desenvol-
vimento da cultura. 

Nos últimos 
estudos sobre 
c o m p e t i ç ã o 
(período crítico 
e outros), es-
tão sendo uti-
lizadas novas 
metodologias, 
com isso, o pe-
ríodo crítico 
de competição 
está sendo de-
terminado com 
maior exatidão 
do que estava 

sendo realizado sem o uso desta metodo-
logia, tornando as informações de PTPI, 
PAI e PCPI mais próximas da realidade 
de campo.

Usando-se essa nova metodologia, 
Meschede et al. (2004) relataram PAI 
para cultura da soja (var. BRS-1233) de 
11 dias e Constantin et al. (2007) relata-
ram PAI para cultura da soja (var. Coo-
detec 202) de 10 dias. Outros trabalhos 
realizados na Embrapa Trigo (dados 
não publicados), comparando herbici-
das pré e pós-emergentes, evidenciam 
PAI de até 6 dias para cultura da soja 
resistente ao glyphosate (var. BRS 244 
e BRS 246).

Esses resultados demonstram a ne-
cessidade de realização do controle das 
plantas daninhas na cultura da soja apro-
ximadamente uma semana após a emer-
gência. Considerando as dificuldades de 
operação, o uso de herbicidas pré-emer-
gentes assume grande importância neste 
contexto. A possibilidade de aplicação de 
pré-emergentes no momento da desseca-
ção ou imediatamente após a semeadura 
(aplique e plante) é uma alternativa efi-
ciente para prevenir perdas de rendimento 
da soja. Nessa situação, o uso de glypho-
sate em pós-emergência terá função de 
complementar o controle no momento em 
que o herbicida pré-emergente perder seu 
efeito residual.

Apesar do controle ser indicado du-
rante o período crítico, o agricultor deve 
estar atento para controlar as plantas da-
ninhas no momento certo, evitando que o 
nível de dano econômico seja atingido ou 
ultrapassado. Portanto, é correto afirmar 
que o PAI estimado para soja atualmente 
é menor do que aquele que vinha sendo 
relatado e o nível de dano econômico é 
atingido antes em soja RR do que em soja 
convencional. (FIGURA 1).

FIGURA 1. – Período que antecede a Interferên-
cia (PAI) - Fonte: J. Constantin, 2007 – Viçosa 
- MG

FIGURA 2. Perdas observadas para períodos crescentes 
sob competição (em dias após a emergência) quando as 
produtividades dos tratamentos foram comparadas com as 
produtividades das testemunhas duplas. Maringá-PR, Fon-
te: J. Constantin, 2007 – Viçosa – MG.
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O manejo adequado da adu-
bação fosfatada nas culturas da 
soja e do milho no oeste baia-
no é um fator muito importante 
para a garantia de uma boa co-
lheita com baixo custo de pro-
dução e alta produtividade. A 
produção agrícola de boa qua-
lidade e com alta produtividade 
requer a adequação dos fatores 
de produção para termos um 
sistema produtivo sustentável. 
Para isso, é preciso aliar tecno-
logias apropriadas e um progra-
ma de fertilização que permita 
à cultura desenvolver todo o 
seu potencial produtivo.

 Em geral o teor de fósforo 
disponível nos solos nas áreas de 
cerrado do Oeste Baiano, inde-
pendente do teor de argila, se en-
contra na classe de interpretação 
muito baixo evidenciando a im-
portância do manejo da aduba-
ção para o suprimento adequado 
de fósforo atendendo a demanda 
das culturas ali cultivadas.

O fósforo é um elemento es-
sencial, pois na sua ausência a 
planta não consegue completar 
seu ciclo vital. Uma das prin-
cipais funções do fósforo no 
metabolismo vegetal envolve 
os processos de transferência 
de energia constituindo as mo-
léculas de ATP. Além disso, 
o fósforo é um dos elementos 
constituintes dos ácidos nucléi-
cos (RNA e DNA).

A escolha da fonte e modo 
de aplicação ainda representam 
alguns dos principais questio-
namentos quanto ao forneci-
mento de fósforo para as cultu-
ras da soja e do milho. Sabe-se 
que os fosfatos mais solúveis 
proporcionam maior resposta 
no ano da aplicação, enquanto 
os fosfatos com baixa solubili-
dadetêm menor eficiência ini-

Adubação fosfatada na cultura da soja e do milho
Leonardo Campos Faria

Eng. Agrônomo -M.Sc. Solos e Nutrição de Plantas
Supervisor Técnico - Fertilizantes Heringer S/A

cial, mas, ao longo de cultivos 
sucessivos especialmente em 
áreas de plantio direto e/ou cul-
tivo mínimo, as diferenças de 
eficiência entre fontes tendem a 
diminuir (Ono et al, 2009; Re-
sende et al, 2006a; Resende et 
al, 2006b).

A utilização de fósforo na 
soja e no milho, cultivado em 
solos de cerrado, aponta res-
posta até 160 kg/ha de P2O5.

De acordo com resultados de 
pesquisas recentes (Motomyia-
et al, 2004; Ono et al, 2009; Re-
sende et al, 2006a; Resende et 
al, 2006b) uma alternativa para 
o manejo da adubação fosfata-
da seria a utilização conjunta de 
fontes de média e alta solubili-
dade no processo de construção 
da fertilidade dos solos de cer-
rado. Um bom exemplo seria o 
uso de Fosfato Natural Reativo 
e Superfosfato Triplo.Neste 
caso, como alternativa viável, 
em áreas de primeiro ano de 
cultivo, seria uma aplicação pré 
- plantio, à lanço em área total, 
do Fosfato Natural Reativo e a 
utilização do Superfosfato Tri-
plo na linha de semeadura. Já 
em áreas mais velhas somente 
a utilização do Fosfato Natural 
Reativo na linha de semeadura 
é capaz de atender a demanda 
de fósforo da soja e do milho. 

A Fertilizantes Heringer S/A 
possui dentro do seu portifólioo 
Fosfato Natural Reativo Bayó-
var e o Superfosfato Triplo en-
riquecido com 10 % de S para 
atender a essa demanda.

O FNR Bayóvar é um fosfa-
to de origem sedimentar e orgâ-
nico, formado pela deposição e 
posterior decomposição de res-
tos de animais marinhos, sendo 
proveniente da região de Bayó-
var, no Peru. Segue abaixo a 
descrição das principais carac-
terísticas do FNR Bayovar:

• Possui 29 % P2O5 Total 
com 14 % P2O5solúvel em so-

lução em ácido cítrico e 32 % 
de Ca e vários outros elementos 
em baixas concentrações;

• Elevada superfície especí-
fica, macio e poroso, conferin-
do maior contato com a solução 
do solo e permitindo a libera-
ção do fósforo às plantas com 
maior intensidade. Esse efeito 
caracteriza a alta reatividade do 
produto;

• Fornece fósforo e cálcio 
em grandes quantidades às cul-
turas;

• Liberação gradual e pro-
gressiva do fósforo - efeito re-
sidual;

• Não empedra;
• Produto farelado, fácil ma-

nuseio e uniformidade na apli-
cação;

• Alta densidade,diminuindo 
a perda por deriva;

• Não há incompatibilidade 
com outros produtos;

• Pode ser utilizado em di-
versas formulações;

O Superfosfato Triplo enri-
quecido com 10 % S já é uma 
fonte com 40 % de P2O5 alta-
mente solúvel indicada para ser 
utilizada na linha de plantio da 
soja. Uma primeira vantagem 
se refere a alta concentração 
de P apresentada permitindo a 
aplicação de menores quantida-
des no plantio facilitando o ma-
nejo de adubação e outra van-
tagem esta no custo reduzido 
por percentual de P2O5 quando 
comparada a fontes de fósforo 
menos concentradas.

O manejo da adubação fos-
fatada é um processo relati-
vamente simples, no entanto 
merece a atenção de técnicos e 
produtores para que seja feito 
da forma mais adequada pos-
sível para que não haja defi-
ciência e/ou excesso para que 
as culturas da soja e do milho 
possamcrescer, desenvolver e 
expressar todo o seu potencial 
produtivo.

















Adubação de Perfil – esta é a 
mais nova expressão que define 
o manejo de adubação e corre-
ção para altas produtividades e 
que explora um volume maior 
de solo em profundidade. Uma 
Agricultura de alta performan-
ce, que expresse todo o potencial 
produtivo das culturas, aliando 
as melhores técnicas e produtos, 
desde a genética e qualidade das 
sementes, controles fitossanitá-
rios, qualidade e primor  opera-
cional do plantio, pulverização, 
distribuição dos fertilizantes  e 
colheita; deve estar bem susten-
tada em um perfil de solo corri-
gido e que permita o adequado 
desenvolvimento radicular , im-
portante para atingir altas e iné-
ditas produtividades, como vem 
ocorrendo no Oeste da Bahia. 
Um dos nutrientes que está muito 
associado a este aprofundamento 
radicular é o enxofre que forma 
sulfato de cálcio proveniente dos 
fertilizantes fosfatados de baixa 
concentração solubilizados via 
rota sulfúrica, como exemplo o 
FAS (Fosfato Acidulado Sulfú-
rico), dos formulados ou do pró-
prio gesso. Tem-se observado ao 
longo dos anos de cultivo uma 
grande correlação de altas pro-
dutividades com bom e profundo 
desenvolvimento do sistema ra-
dicular das culturas, associado à 

calagem em profundidade e ade-
quado fornecimento de enxofre. 

A grandeza do Oeste da Bahia 
evidenciada pelos números da 
região, expressa em milhares de 
hectares plantados, no sentido 
horizontal, começa então a ad-
quirir grandiosidade em outra 
dimensão, a vertical, da profun-
didade de solo corrigido, ou seja, 
do volume de solo plantado e ex-
plorado pela atividade agrícola. 

Assim, ao longo das safras, 
como atletas de alta performan-
ce, a região vem batendo recor-
des, tendo já ultrapassado as 5 
tons/ha de soja, e as expectativas 
não param por aí, se almeja ainda 
mais produtividade, melhor ex-
ploração do solo e do potencial 
produtivo das culturas, o que 
vai exigir melhor gestão da fer-
tilidade, reposição dos nutrientes 
exportados e  qualidade  opera-
cional.

Trabalhos de experimentação 
realizados pela Galvani na região 
dos cerrados mostram a resposta 
ao enxofre via SO4 encontrado 
nos fertilizantes fosfatados de 
baixa concentração na produti-
vidade da soja e os benefícios, 
já comprovados, da utilização 
do FAS, como efeito de melhor 
convivência com períodos de ve-
ranicos. 

Neste experimento ficou bas-
tante evidente a resposta a doses 
crescentes de Enxofre, inclusive 
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com amadurecimento antecipado 
dos tratamentos que receberam 
menores doses do elemento.

Em outros trabalhos que estu-
dam as relações planta-água e a 
capacidade de retenção de água 
dos solos de Cerrado, como no 
texto publicado no Informações 
Agronômicas n° 32 da Potafós, 
comprovam os benefícios da cor-
reção e adubação em profundi-
dade no crescimento radicular e 
na diminuição do stress hídrico, 
mantendo boas e viáveis produti-
vidades mesmo em situações de 
veranicos prolongados

O ponto importante desses da-
dos é que, as raízes não se apro-
fundando no subsolo, deixam de 
absorver água e nutrientes da par-
te do solo que não alcançam. No 
caso de nutrientes, o principal é o 
Nitrogênio, na forma de nitrato, 
forma muito móvel, facilmente 
removida do perfil pela água que 
percola através do solo. Nestes 
casos, os fertilizantes fosfatados 
de baixa concentração solubili-
zados via rota sulfúrica, como 
o superfosfato simples, podem 
fazer a diferença. (Superfosfatos 
simples e outros fertilizantes fos-
fatados solubilizados industrial-
mente via rota do ácido sulfúri-
co/Alfredo Scheid Lopes, Luiz 
Roberto Guimarães Guilherme 
e José Francisco da Cunha. São 
Paulo : Ed. Gráfica Nagy, 2010)
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