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Fundação Bahia: Há 20 anos contribuindo 
e valorizando o agronegócio brasileiro

A Fundação Bahia, 
reconhecida por 
sua contribuição 

ao desenvolvimento da 
agricultura no oeste baia-
no, completa esse ano 20 
anos com a missão de pro-
mover o desenvolvimen-
to da pesquisa agrícola e 
difusão de novas tecnolo-
gias, gerando informações 
para o agronegócio, de 
maneira integrada e sus-
tentável, atendendo as ne-
cessidades dos produtores 
com tecnologia, produção 
e inovação. 

Assim, a Fundação 

avançou. Avançou com es-
tudos, com ações e infor-
mações qualificadas para 
aumentar cada vez mais a 
competitividade e susten-
tabilidade do agronegócio 
tanto na Bahia, quanto nos 
estados da região do Ma-
topiba. Essa atuação está 
consolidada em suas linhas 
de pesquisas voltadas pa-
ra: Sistema de produção e 
Manejo de Cultivos, Me-
lhoramento da Soja, Sani-
dade de Plantas, Genética 
do Algodoeiro, Adoção de 
Cultivares de Café,  Cali-
bração Nutricional, Solo 

e Nutrição de Plantas, Le-
vantamento Sistemático de 
Fitonematóides e sugestão 
de controle.

Para dar suporte ao Pro-
grama de Melhoramento, 
proporcionando agilidade 
e maior confiabilidade aos 
resultados, a entidade tam-
bém possui laboratórios 
de: Fitopatologia, Nema-
tóides, Sementes e Ento-
mologia. Vale lembrar que 
em 2012, a Fundação foi 
credenciada pelo Ministé-
rio da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (Ma-
pa) para testes de eficácia, 

sendo a primeira empresa 
na região apta para realizar 
testes de eficácia agronô-
mica e emitir laudos para 
fins de registro de produto 
fitossanitário.

Com um calendário 
anual, a entidade realiza 
cerca de seis eventos de 
qualidade consolidada na 
área de transferência de 
tecnologias. Esses eventos 
reúnem produtores, pes-
quisadores, gerentes de 
fazendas, fornecedores, 
consultores da região, re-
presentantes de entidades, 
estudantes e professores. 
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São eles: Passarela da So-
ja e do Milho , Encontro 
Técnico do Café ,  Dia de 
Campo do Algodão , Bahia 
Farm Show, Workshop dos 
Resultados de Pesquisas 
de Safra , Simpósio sobre 
Plantas Daninhas e as Visi-
tas Técnicas que otimizam 
a difusão das cultivares de 
algodoeiro com alta adap-
tabilidade ao cerrado baia-
no e com potencial produ-
tivo e qualitativo. 

 “Temos um compro-
misso com o produtor da 
região e por isso temos 
trabalhado cada vez mais 
com o olhar no futuro. 
Nesses últimos cinco anos 
a entidade passou por gran-
des transformações. Nos 
organizamos, investimos, 
pesquisamos, ousamos e 
estamos prontos para lan-
çarmos produtos inovado-
res no mercado. Os pro-
dutores do Matopiba estão 
prestes a experimentar os 
materiais genéticos mais 
modernos em termos de 
segurança, produtividade e 
qualidade de fibra. Esse é 
olhar da Fundação Bahia, 
esse é o olhar para o futu-
ro”, ressalta o presidente da 
entidade, Ademar Marçal. 

Assim, a Fundação 
Bahia comemora essas 
conquistas com o lança-
mento de três novas culti-
vares de algodão: BRS 430 
B2RF , BRS 432 B2RFe a 
BRS 433 FL B2RF, desen-
volvidas em parceria com 
Embrapa, com o objetivo 
de gerar mais tranquili-
dade ao produtor, ofere-
cendo um material com 
segurança, produtividade 
e qualidade de fibra. “Es-
sas serão as primeiras de 
uma série de variedades 
que lançaremos de agora 

em diante. Essas ações fa-
zem parte do nosso Plano 
Diretor que tem como um 
dos objetivos priorizar o 
atendimento aos produto-
res do MATOPIBA. Para 
isso, cada variedade tem 
sido estudada precisamen-
te com base nas demandas 
desses produtores e princi-
palmente, com qualidade e 
redução de custo”, anun-
ciou Marçal.

Parcerias - Todas essas 
atividades se devem, em 
grande parte, às parcerias 
estabelecidas com inúme-
ras instituições e mantene-
dores, parcerias que não se 
restringem aos resultados 
econômicos, sociais e am-
bientais de curto, médio 
ou longo prazo. Mas, vai 
além dos investimentos fi-
nanceiros, e geram capitais 
humano, cultural e institu-
cional. São parcerias com 
empresas do ramo químico 
e nutricional, tanto as na-
cionais, como as multina-
cionais; com os Sindicatos 
de Produtores Rurais de 
Luís Eduardo e Barreiras; 
e com as entidades vol-
tadas para o agronegócio 
da região, como Embrapa, 
Abapa e Aiba. 

“Ao longo dos anos, a 
Aiba, através do Prodea-
gro e de outros programas, 
tem procurado trabalhar 
sempre em sinergia com 
a Fundação Bahia com o 
objetivo de desenvolver 
cada vez mais materiais 
que atendam as necessida-
des econômicas dos pro-
dutores da região. Temos 
como exemplo a variedade 
de soja BRS 8280 RR e as 
variedades de algodão pa-
ra refúgio, com eficiência 
comprovada. Esperamos 
poder contar cada vez mais 

com essa entidade, bem 
como com suas pesquisas 
que têm nos dado a se-
gurança que precisamos 
no campo. Saliento que é 
importante que o produtor 
adquira essas variedades, 
para gerar sustentabilida-
de ao trabalho da Funda-
ção no futuro”, enfatizou 
o presidente da Aiba e do 
Prodeagro, Celestino Za-
nella.

Segundo o chefe de 
transferência de Tecno-
logia Embrapa Cerrados, 
Sebastião Pedro da Silva, 
a Embrapa Cerrados tem 
a Fundação Bahia como 
grande parceira no desen-
volvimento de pesquisa e 
tecnologias para o oeste 
baiano. “Por meio des-
sa parceria, estabelecida 
há muitos anos, atuamos 
diretamente no desenvol-
vimento de pesquisa no 
desenvolvimento de culti-
vares de soja para a região 
e mais recentemente, essa 
parceria teve o seu traba-
lho ampliado para as de-
mais regiões do Matopiba. 
A Fundação BA por meio 
de sua equipe desenvolve 
vários trabalhos de pesqui-
sa, que auxiliam o produtor 
em importantes decisões 
em relação a sua produção, 
que são essenciais para a 
melhoria dos rendimentos 
no campo. Esse somató-
rio de articulações entre 

as instituições regionais 
e seus esforços conjuntos 
foram e são fundamentais 
para que a região Oeste 
da Bahia se mantenha e se 
fortaleça como referência 
no agronegócio nacional 
e mundial”, ressaltou Se-
bastião, juntamente com o 
pesquisador da Embrapa 
Cerrados, André Ferreira.

Fundação em números 
- A Sede da entidade, em 
Luís Eduardo Magalhães, 
conta com um Campo Ex-
perimental de cerca de 200 
hectares destinado à pes-
quisa, um auditório para 
100 pessoas, uma estru-
tura para armazenamento 
de produtos fitossanitários 
e uma área irrigada de 
124 hectares comportan-
do cinco pivôs. A equipe é 
composta por cerca de 50 
colaboradores, entre eles, 
cinco pesquisadores (três 
da Embrapa e dois da Fun-
dação), com doutorado em 
universidades do Brasil e 
do exterior. Além dos cola-
boradores da sede, também 
mantém sete colaborado-
res na Embrapa Cerrado, 
em Brasília, seis colabora-
dores na Embrapa Arroz e 
Feijão, em Goiânia, sendo 
cinco no núcleo algodão e 
um no núcleo soja.  

Esta é a Fundação 
Bahia, há 20 anos contri-
buindo e valorizando o 
agronegócio brasileiro. 
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Resultados e Perspectivas do Programa de
Melhoramento do Algodoeiro B2RF

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

Valdinei Sofiatti

 Embrapa Algodão

O programa de me-
lhoramento genético de 
algodoeiro, da parceria 
Embrapa Algodão - Fun-
dação Bahia, obtém, 
continuamente, materiais 
genéticos em diferentes 
estágios de desenvolvi-
mento. Nas etapas finais 
do programa, estão os 
ensaios de avaliação de 
linhagens transgênicas, 
mais especificamente os 
ensaios VCU - Valor de 
Cultivo e Uso, aonde as 
linhagens são avaliadas 
em uma ampla gama de 
ambientes, permitindo 
inferir sobre a estabili-
dade e o possível posi-
cionamento das mesmas 
quando definidas como 
cultivares. As linhagens 
convencionais que atin-
gem o estágio final, fo-
ram selecionadas como 
linhagens elites, e então 
passaram pelo processo 
de introgressão de trans-
genes e foram avaliadas 
genotipicamente, quanto 
a resistência às doenças, 
nematoides e a homo-
zigose dos transgenes 
introgredidos e, fenoti-
picamente, quanto a pro-
dutividade, qualidade da 
fibra, ciclo, arquitetura, 
entre outras característi-
cas. Abaixo serão apre-
sentados os resultados 
para as características de 
produção e qualidade de 

fibra dos ensaios VCU 
Bollgard II Roundup Re-
ady Flex (B2RF), com 

linhagens portadoras de 
fibras de comprimento 
médio e longo, condu-
zidos no cerrado do Es-
tado da Bahia, na safra 
2016/2017. 

O ensaio VCU 1 B2RF 
foi constituído por dezoi-

to tratamentos, previa-
mente classificados como 
portadores de fibra de 
comprimento médio, sen-
do 14 linhagens e quatro 
cultivares testemunhas. 
O ensaio VCU 2 B2RF 
foi constituído por nove 

Figura 1. Produtividade de algodão em caroço (PAC) e algodão em pluma (PAP), em @/ha, de cultivares e 
linhagens no ensaio VCU 1 B2RF, safra 2016/17. Média conjunta de quatro 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 1 B2RF, safra 2016/17. Média conjunta de cinco ensaios.
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tratamentos, previamente 
classificados como porta-
dores de fibra de compri-
mento longo, sendo sete 
linhagens e duas cultiva-
res testemunhas. Os trata-
mentos foram arranjados 
seguindo-se o delinea-
mento em blocos ao aca-
so com quatro repetições 
e parcelas experimentais 
de quatro fileiras de cin-
co metros, espaçadas em 
0,76 m. Os ensaios foram 
instalados e conduzidos 
nos seguintes locais: - 
Luís Eduardo Magalhães 
(Fundação BA/CPTO): 
VCU 1 B2RF e VCU 2 
B2RF; - Barreiras (Faz. 
Orquídea): VCU 1 B2RF 
e VCU 2 B2RF; - Ria-
chão das Neves (Faz. São 
Francisco): VCU 1 B2RF 
e VCU 2 B2RF; - São 
Desidério (Fazenda São 
Luís): VCU 1 B2RF e 
VCU 2 B2RF. 

As Figuras 1 e 2 re-
presentam, respectiva-
mente, os desempenhos 

Figura 3. Produtividade de algodão em caroço (PAC) e algodão em pluma (PAP), em @/ha, de cultivares e 
linhagens no ensaio VCU 2 B2RF, safra 2016/17. 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 2 B2RF, safra 2016/17. Média conjunta de quatro ensaios.

médios das linhagens 
para características de 
produtividade de algo-
dão em caroço (PAC), 
algodão em pluma (PAP) 
e qualidade tecnológica 
da fibra (comprimento 
e resistência) verifica-
das nos ensaios VCU 1 
B2RF. Em termos de pro-
dutividade (Figura 1), 

verifica-se que a média 
geral, conjunta de quatro 
ensaios, foi bastante ele-
vada, superando 450 @/
ha e 189 @/ha de algodão 
em caroço e em pluma, 
respectivamente. Quatro 
linhagens apresentaram 
PAC superiores a DP 
1536 B2RF, testemunha 
de maior produtividade 

(470,6@/ha), as quais fo-
ram as linhagens CNPA 
2014-155 B2RF, CNPA 
2014-699 B2RF, CNPA 
2014-1007 B2RF e 
CNPA 2014-1001 B2RF, 
sendo que a última pro-
duziu 504,3 @/ha. Outras 
duas linhagens, CNPA 
2014-526 e CNPA 2014-
988, produziram acima 
de 465 @/ha e 195 @/ha 
de algodão em caroço e 
pluma, respectivamente. 
Adicionalmente, essas 
duas manifestaram ele-
vado nível de resistência 
a mancha de ramulária, 
com notas de 1,4 e 1,6, 
respectivamente, sendo 
inferiores a nota obtida 
na cultivar FM 940 GLT 
(2,24), testemunha com 
menor severidade. Para 
as características tecno-
lógicas de fibra (Figura 
2), os comprimentos va-
riaram entre 30 e 32 mm, 
destacando-se a linha-
gem CNPA 2014-834 

B2RF com 32,2mm. A 



resistência da fibra variou 
entre 28,4 gf/tex e 33,1 
gf/tex, com média aci-
ma de 30 gf/tex. Entre as 
seis linhagens de maior 
produtividade, o com-
primento de fibra foi de 
30,3 mm a 31,9 mm; com 
resistência de fibra entre 
29,1 gf/tex e 31,7 gf/tex e 
micronaire de 4,7.

Nas Figuras 3 e 4, res-
pectivamente, verificam-
-se os desempenhos mé-
dios das linhagens para 
características de produ-
tividade de algodão em 
caroço e em pluma (PAC 
e PAP) e qualidade de 
fibra (comprimento e re-
sistência) verificadas nos 
ensaios VCU 2 B2RF, 
que visam a obtenção de 
cultivares com qualida-
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de de fibra superior. Em 
termos de produtividade 
(Figura 3), verifica-se 
que a média geral, con-
junta de três ensaios, su-
perou 470 @/ha de algo-
dão em caroço e 184 @/
ha de algodão em pluma. 
Destacaram-se a cultivar 
BRS 433 FL B2RF e a 
linhagem CNPA 2014-82 
B2RF, com médias aci-
ma de 540 @/ha. Tam-
bém as linhagens CNPA 
2014-60, CNPA 2014-69 
e CNPA 2014-967 pro-
duziram acima de 470@/
ha de algodão em caroço, 
superando a testemunha 
DP 1536 B2RF, com mé-
dia de 460 @/ha. Já para 
características tecnológi-
cas de fibra (Figura 4), 
os comprimentos entre 

linhagens variaram entre 
32,4 mm e 34,1mm. En-
tre as linhagens de maior 
produtividade, as linha-
gens CNPA 2014-69 e 
CNPA 2014-967, com 
34,1 mm e 33,8 mm, res-
pectivamente, superaram 
a testemunha BRS 433 
FL B2RF, com 33,3 mm. 
A resistência da fibra en-
tre as quatro linhagens 
mencionadas foi entre 
32,1 gf/tex e 33,6 gf/tex.  
O micronaire nessas li-
nhagens foi entre 4,4 e 
4,9.

Tanto os resultados 
dos ensaios VCU 1 B2RF, 
quanto dos ensaios VCU 
2 B2RF, indicam excelen-
tes perspectivas em rela-
ção a possíveis novas cul-
tivares. No ensaio VCU 1 

B2RF, tem-se linhagens 
de elevada produtivida-
de, superando todos os 
controles, inclusive DP 
1536 B2RF e BRS 432 
B2RF, conciliando baixa 
susceptibilidade a man-
cha de ramulária e fibra 
de comprimento médio 
e resistência nos níveis 
desejados pela indústria. 
Já o ensaio VCU 2 B2RF 
indica para a disponibi-
lização de linhagens de 
alta produtividade e de 
elevada qualidade de fi-
bra, superando a cultivar 
BRS 433 FL B2RF, atu-
almente a única cultivar 
portadora de transgenia 
classificada como de fi-
bra longa.
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Influência de Sistemas de Cultivos na Densidade 
Populacional do Nematoide-das-Lesões

Radiculares em Algodoeiro
Fabiano José Perina; Julio Cesar Bogiani;

Francisco Ivanildo Soares da Silva; Edênio Jose Barbosa; 
Iolanda Alves dos Santos

 Embrapa Algodão

O monocultivo do al-
godoeiro continua sendo 
muito comum no oeste da 
Bahia, assim como em ou-
tras regiões produtoras de 
algodão no cerrado brasi-
leiro. Este sistema leva à 
degradação física, química 
e ao desequilíbrio micro-
biológico do solo, resul-
tando em maior predispo-
sição ao ataque de doenças 
e pragas de solo. Entre os 
principais problemas que 
acometem a cultura do 
algodoeiro, destacam-se a 
crescente associação de fi-
tonematoides. Entre os ne-
matoides mais frequentes 
na cultura do algodoeiro, 
destaca-se o nematoide-
-das-lesões radiculares, 
presentem em grande 
parte das áreas cultivadas 
com algodoeiro do cerra-
do brasileiro. Este trabalho 
foi realizado com o propó-
sito de avaliar a influência 
do sistema de cultivo na 
população de nematoides 
presentes naturalmente no 
solo do cerrado da Bahia.

O experimento foi con-
duzido no campo experi-
mental da Fundação Bahia 
entre os anos de 2014 e 
2017. Utilizou-se o deli-
neamento experimental 
de blocos ao acaso com 
quatro repetições e parcela 

constituídas por 26 linhas 
de 20 m de comprimento. 
Foram conduzidos três di-
ferentes sistemas de culti-
vo, por quatro anos conse-
cutivos: 1) SMN: Sistema 
de monocultivo de algo-
doeiro; 2) SMN+Milheto: 
SMN com adição de gra-
mínea pré-plantio (milhe-
to semeado 50 dias antes 
do plantio do algodão); 3) 
SPD: Sistema Plantio Di-
reto com rotação completa 
de culturas. 

Foram realizadas amos-
tragens em cada parcela 
experimental, dividindo-
-as em três quadrantes, 
nos quais realizaram-se 
uma amostra composta 
por quatro subamostras. 
Coletaram-se solo e raízes 
da planta, na profundidade 
de 0 a 25 cm de profun-
didade. As amostragens 
foram realizadas aos 100 
dias após a emergência do 
algodoeiro ou cultura ins-
talada na área no momen-
to da amostragem, para o 
caso do SPD. As amostras 
nematológicas foram pro-
cessadas para análise qua-
litativa, para determinação 
das espécies de nematoi-
des encontrados, e análise 
quantitativa, a fim de de-
terminar a densidade po-
pulacional de cada espécie 

de nematoide encontrada. 
Para o processamento das 
análises de solos e raízes, 
utilizou-se a metodolo-
gia de JENKINS (1964) e 
COOLEN & D’HERDE 
(1972), respectivamente. 

Nas amostragens rea-
lizadas durante três anos 
nas parcelas experimen-
tais referentes a cada 
sistema de cultivo, não 
foram detectadas popu-
lações de outras espécies 
de fitonematoides além 
do P. brachyurus. A maior 
densidade populacional 
do nematoide-das-lesões 
radiculares foi encontrada 
no SMN (Figura 1).

O SMN+Milheto apre-
sentou uma densidade po-
pulacional intermediária 
em relação ao SMN e ao 
SPD, com densidade po-
pulacional 65% inferior 
ao SMN. O SPD apre-
sentou densidade popula-
cional de P. brachyurus 

Figura 1. Gráfico de densidade média de P. brachyurus em relação a di-
ferentes sistemas de cultivo, consolidados por quatro anos. SPD - Siste-
ma Plantio Direto; SMN: Sitema de Monocultivo de algodoeiro; SMN + 
Milheto: Sistema de Monocultivo de algodoeiro com adição de gramínea 
(milheto) em pré-plantio. População média de três anos de amostragens

86% menor que o SMN 
na média das avalia-
ções e 21% menor que o 
SMN+Milheto. Com base 
nos resultados conclui-se 
que o SMN de algodoeiro, 
realizado por quatro anos 
consecutivos, favorece o 
aumento da população do 
nematoide-das-lesões ra-
diculares em comparação 
com o SMN+Milheto e 
com SPD.
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Qualidade de Fibras de Cultivares de Algodão 
Avaliada Comercialmente. Safra 2016/2017

Eleusio Curvelo Freire1; Sergio Alberto Brentano2; Antonio 
Carlos Santos Araújo3;  Murilo Barros Pedrosa4; Renato 

Possato Ortega2

1Cotton Consultoria; 2Abapa, Laboratório de Fibras; 3Abapa, Progra-
ma Fitossanitário; 4Pesquisador Fundação Bahia

1 - INTRODUÇÃO

Atualmente várias cul-
tivares novas de algodão 
são ofertadas e na maioria 
das vezes precedidas de 
uma ampla campanha de 
marketing para convenci-
mento dos produtores. A 
adoção de um número ex-
cessivo de cultivares, po-
dem resultar em produção 
de fibras diferenciadas e 
em pequenos volumes, 
que podem prejudicar a 
imagem positiva que tem 
as fibras produzidas no 
cerrado da Bahia. Desde 
a safra 2015/16 a ABAPA 
tem acompanhado a qua-
lidade de fibras das cul-
tivares plantadas comer-
cialmente, para indicar 
aos produtores as melho-
res opções e, inclusive 
orientação quanto aos 
padrões de fibras comer-
cializados. Dentre as cul-
tivares ofertadas algumas 
possuem qualidade supe-
rior de fibras que podem 
ser negociadas com ágio 
desde que se prefixe esta 
situação em contratos an-
tecipados de venda e se 
proceda o bloqueamento 
separado destas fibras.

Neste trabalho são 
apresentados os resul-
tados das avaliações de 
qualidade de fibras das 

cultivares plantadas na 
safra 2016/17.

2 - METODOLO-
GIA

Foram solicitadas 
amostras de fibras das 

Figura 1 – Área plantada total e por cultivar, em ha, na safra 2016/2017 no cerrado da Bahia.

Figura 2 – Total de amostras e número de amostras analisadas por cultivar. Safra 2016/17.

fazendas, identificando 
os lotes e cultivares plan-
tadas, porque tradicio-
nalmente os produtores 
encaminham as amos-
tras com etiquetas da 
ABRAPA que identificam 
as fazendas, algodoeiras, 
porém não são especifi-
cadas as cultivares plan-
tadas. Para se conseguir 
esta informação adicional 
foi solicitada a colabora-
ção da equipe de técni-

cos e agrônomos do pro-
grama fitossanitário da 
ABAPA que sempre estão 
visitando as fazendas e 
podem fazer esta identifi-
cação adicional. 

Na safra 2016/17 fo-
ram plantados 189.504 
ha de algodão, sendo que 
as cultivares mais planta-
das foram: FM 975 WS, 
DP 1536 B2RF, TMG 81 
WS, FM 944 GL, TMG 
42 WS E FM 940 GLT 
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(Figura 1).  No total fo-
ram analisadas 313.972 
amostras, até 27/07/2017, 
sendo que o total ana-
lisado por cultivar está 
apresentado na Figura 2. 
Deve ser considerado que 
esta data limite foi usada 
para obtenção do arquivo 
deste trabalho, porem o 
Laboratório de Fibras da 
ABAPA continuará a atu-
alizar este arquivo até o 
final das análises da safra.

Neste conjunto de da-
dos, foram obtidas a dis-
tribuição de frequências 
das cultivares para cada 
faixa considerada como 
importante, nas várias 
características intrínsecas 
de fibras obtidas nos HVI 
do laboratório de Fibras 
da ABAPA. Estes resul-
tados foram apresentados 
na forma de gráficos de 
distribuição de frequên-
cias.

3 - RESULTADOS 
OBTIDOS

Os resultados das aná-
lises realizadas nos lotes 
comerciais com as culti-
vares identificadas, estão 
apresentados nas Figuras 
3 a 8. Na Figura 3 es-
tão os resultados do HVI 
para comprimento de 
fibras em mm, onde ve-
rificou-se que as cultiva-
res TMG 81 WS e TMG 
47 B2RF apresentaram 
pouco menos de 10% de 
fibras com comprimento 
abaixo de 27,4 mm. Na 
faixa de 27,4 a 28,0 mm 
as cultivares FM 940 GLT 
e TMG 81 WS apresen-
taram quase 30% e 50% 
de suas fibras, respecti-

vamente, enquanto que 
para as demais cultivares 
estes percentuais ficaram 
abaixo de10%. A maioria 
das cultivares apresen-
taram maiores percen-
tuais de fibras (mais de 
70%) nas faixas de 28,1 a 
29,8mm.  Por outro lado 
na faixa acima de 29,9mm 
apenas as cultivares TMG 
42WS, FM 944 GL, FM 
975WS, FM 983GLT, FM 
954 GLT, DP 1536 B2RF 
e TMG 47B2RF mostra-
ram percentuais acima de 
15%, com destaques para 
as cinco últimas. Portanto 
estas cultivares tem ca-
racterísticas que podem 
ser usadas nas negocia-
ções para obtenção de 
ágios.

Na Figura 4 estão os 
resultados do HVI para 
Uniformidade de fibras, 
onde verifica-se que as 
cultivares FM 983 GLT 
e TMG 47 B2RF foram 
destaques negativos com 
altos percentuais de UI 
abaixo de 80%. A maio-
ria das cultivares tiveram 
50-60% dos UI entre 80 
e 82% e 20 a30% dos 
UI entre 82-83% de UI. 
Os destaques positivos 
foram para as cultivares 
FM 980 GLT e DP 1536 
B2RF com mais de 36% e 
mais de 47% de UI acima 
de 83%, respectivamente. 

Na Figura 5 estão os 
resultados do HVI para 
Índice de fibras curtas – 
SFI, onde verificou-se que 
70 a 90% das amostras 
analisadas apresentaram 
SFI  abaixo de 10%, com 
destaques para a FM 944 
GL com 85% das amos-
tras nesta faixa e para as 

DP 1536 B2RF e FM 980 
GLT com mais de 90% 
das amostras nestas fai-
xas. Os destaques negati-
vos ficaram para as culti-
vares FM 954 GLT, TMG 
42 WS, DP 555 BGRR, 
FM 983 GLT, TMG 47 
B2RF, FM 940 GLT, com 
10 a 20% de amostras de 
fibras com 10 a 20 % de 
SFI. Valores mais altos de 
SFI ficaram com as qua-
tro últimas cultivares.

Na Figura 6 estão os 
resultados do HVI para 
Finura das fibras – Indice 
Micronaire, onde veri-
ficou-se que 10 a 20% 
das amostras das cultiva-
res FM 975 WS, DP 555 
BGRR e TMG 81 WS 
apresentaram finuras en-
tre 3,5 a 3,8 de IM. Porém 
50 a 80 % das amostras 
tiveram IM ideais entre 
3,8 a 4,2; com destaques 
positivos para DP 555 
BGRR, FM 954 GLT, 
FM 980 GLT e TMG 42 
WS , com mais de 80% 
das amostras nesta faixa 
ideal de finura.  Nas fai-
xas mais elevadas de IM, 
com valores de 4,2 a 4,6 
tivemos mais de 30 % 
das amostras de FM 983 
GLT, TMG 47 B2RF e 
TMG 81 WS.  A DP 1536 
B2RF apresentou mais 
de 55% das amostras na 
faixa de 4,6 a 4,9 de IM 
e mais de 17% na faixa 
acima de 4,9 de IM.

Na Figura 7 estão os 
resultados do HVI para 
maturidade em %, onde 
verificou-se que 40% das 
amostras tiveram matu-
ridade entre 80 e 84%, 
porem 80% das amostras 
de sete cultivares tiveram 

maturidade entre 85 a 87 
% e 55% das amostras 
da DP 1536 B2RF fica-
ram na faixa de maturi-
dade acima de 88%, se 
destacando assim como 
cultivar de melhor matu-
ridade.

Na Figura 8 estão os 
resultados do HVI para 
resistência em gf/tex, 
onde verificou-se que a 
TMG 47 B2RF teve mais 
de 10% das amostras com 
Resistencia entre 25e 27 
gf/tex; e a FM 940 GLT 
e DP 555 BGRR tiveram 
30 e 40% das amostras 
com resistência entre 27 e 
28 gf/tex. Seis cultivares 
tiveram mais de 40% das 
amostras, com resistên-
cias entre 28 e 30 gf/tex e 
4 cultivares tiveram mais 
de 40% das amostras com 
resistências entre 30 e 32 
gf/tex. Já na faixa supe-
rior, acima de 32 gf/tex, a 
DP 1536 B2RF teve  mais 
de 50% de suas amostras 
e a FM 944 GL e FM 975 
WS tiveram mais de 20% 
das amostras, nesta faixa 
superior.

CONCLUSÕES

As análises efetua-
das em lotes comerciais 
de fazendas do cerrado 
da Bahia possibilitaram 
a identificação de cul-
tivares, com problemas 
de fibras, que podem so-
frer deságios, bem como 
cultivares com caracte-
rísticas intrínsecas supe-
riores, que poderiam ser 
negociadas com ágios, 
considerando a legislação 
em vigor.
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Figura 3 – Resultados das análises de fibras em HVI realizadas em 2017 em lotes comerciais de fazendas do cerrado da Bahia. Comprimento de fibras 
em mm.
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Figura 4 – Resultados das análises de fibras em HVI realizadas em 2017 em lotes comerciais de fazendas do cerrado da Bahia.  Índice de Uniformidade (UI).
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Figura 5 . Resultados das análises de fibras em HVI realizadas em 2017 em lotes comerciais de fazendas do cerrado da Bahia.  Índice de fibras curtas (SFI)
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Figura 6. Resultados das análises de fibras em HVI realizadas em 2017 em lotes comerciais de fazendas do cerrado da Bahia. Finura - Indice Micronaire.
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Figura 7 - Resultados das análises de fibras em HVI realizadas em 2017 em lotes comerciais de fazendas do cerrado da Bahia. Maturidade em %.



Pág. 15 - Boletim Divulgação dos Resultados  de Pesquisas Safra 2016/17
Set/17

Ano IV - Nº 04

Figura 8 - Resultados das análises de fibras em HVI realizadas em 2017 em lotes comerciais de fazendas do cerrado da Bahia. Resistencia – gf/tex.
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Sistemas de Cultivo e Rotação de Culturas
para o Algodoeiro do Oeste da Bahia

Julio Cesar Bogiani e Fabiano José Perina
Embrapa Algodão

O cerrado brasileiro 
constitui-se na princi-
pal região produtora de 
grãos e fibra natural do 
Brasil, prevalecendo, 
na maioria dos casos, 
o monocultivo e o sis-
tema convencional de 
preparo do solo (SC). 
Sabe-se que devido às 
características climáti-
cas predominantes des-
se bioma, o sistema de 
cultivo mais adequado é 
o sistema plantio direto 
(SPD). Dentre as vanta-
gens do SPD destaca-se 
o aumento da matéria 
orgânica do solo (MOS) 
devido a ação benéfica e 
simultânea da adição de 
biomassa vegetal, prin-
cipalmente das plantas 
de cobertura. A MOS é 
um componente funda-
mental para a qualidade 
dos solos do cerrado, 
pois pode contribuir com 
até 80% da CTC total. 

No SPD, onde não há 
revolvimento do solo, 
as raízes das plantas de 
cobertura e das espécies 
cultivadas em rotação 
fazem a manutenção da 
compactação do solo. A 
decomposição dos sis-
temas radiculares for-
mam canais que serão 
ocupados pelas raízes 
das plantas cultivadas 
na sequência. Essa dinâ-
mica também possibilita 
melhorias na infiltração 

e capacidade de armaze-
namento de água no so-
lo, além de minimizar as 
perdas de água por eva-
poração e reduzir a ero-
são, devido a cobertura 
solo pela biomassa das 
plantas na superfície do 
mesmo. 

Adicionalmente, as 
plantas de cobertura po-
dem reciclar quantidades 
consideráveis de nutrien-
tes que estariam sendo 
perdidas em condições 
de cultivo convencional. 
Pesquisas apresentadas 
anteriormente mostra-
ram um potencial de re-
ciclagem de até 90 kg/ha 
de K pelas braquiárias. 
Isto representa um mon-
tante de 180,8 kg de clo-
reto de potássio/ha, que 
possivelmente podem 
ser aproveitados nos 
próximos cultivos. Em 
uma situação de ausên-
cia das plantas de cober-
tura, esta quantidade de 
nutrientes podem estar 
sendo perdidos, e conse-
quentemente, os custos 
de reposições deste nu-
trientes serão maiores.

Com objetivo de 
mostrar a eficiência das 
plantas de cobertura na 
descompactação do solo 
para cultivo do algodo-
eiro e melhorar a efici-
ência do uso da água na 
produtividade de fibra, 
foi realizada uma pes-

quisa com a implantação 
de plantas de cobertura 
semeadas em sucessão 
ao cultivo da soja no 
campo experimental da 
Fundação Bahia. 

Na safra 2014/15, fo-
ram cultivadas duas áre-
as de mesmo tamanho, 
sendo uma com algodão 
e outra com soja. Na área 
com soja, imediatamente 
após a colheita dos grãos 
(final de fevereiro), foi 
feito a dessecação para 
controle das plantas da-
ninhas e implantação de 
cinco opções de plantas 
de cobertura para forma-
ção de biomassa, sendo: 
1) Somente Braquiária 
ruziziensis; e cultivo 
de Braquiária ruzizien-
sis em linhas alternadas 
com: 2) Sorgo granífero, 
3) Crotalária ochroleuca, 
4) Crotalária spectabilis 
e 5) Guandú anão. Na 
área com algodão (mo-
nocultivo de algodão), 
o solo foi preparado 
de forma convencional 
“SC” logo após a co-
lheita, por meio de uma 
subsolagem e duas gra-
dagens. Na área com as 
plantas de cobertura, o 
trabalho de manutenção 
da compactação foi feito 
pelas raízes das plantas.  

Na safra 2015/16, 
primeira quinzena de de-
zembro, foi feita a des-
secação, seguido da se-
meadura do algodão, cv. 
Fibermax 975 WS, nas 
duas áreas. O manejo de 

adubação e demais tratos 
culturais foram idênticos 
em ambas as áreas. 

Após a colheita e 
mensuração da produ-
tividade em todos os 
tratamentos, obteve-se 
na área com cultivo das 
plantas de cobertura e 
semeadura do algodo-
eiro em SPD, média de 
produtividade de algo-
dão em caroço de 352,8 
arrobas/ha, enquanto 
que na área com mono-
cultivo de algodão em 
SC, a média de produti-
vidade foi de 269,9 arro-
bas/ha (Figura 1). Nas 
áreas com cultivo do 
algodoeiro em SPD sob 
palhada de B. ruziziensis 
+ sorgo, a produtividade 
chegou a 366,2 arrobas/
ha, ou seja, um acrésci-
mo de 96,2 arrobas/ha, 
sob a produtividade da 
área com monocultivo 
de algodoeiro em SC 
(Figura 1). 

Em um outro experi-
mento montado no cam-
po experimental da Fun-
dação BA, os resultados 
de produtividade e esta-
bilidade de produção do 
algodão também mos-
traram-se extremamen-
te interessantes. Após 
cinco anos de cultivo 
do algodoeiro em SPD 
e rotação de culturas 
com soja (sucessão com 
plantas de cobertura) e 
milho+braquiária, mos-
trou grande diferença 
quando comparado com 
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o sistema de monocul-
tivo do algodoeiro em 
área com solo preparado 
de forma convencional 
(Figura 2).

Nas safras 2013/14 e 
2014/15 a produtividade 
do algodoeiro em SPD 
sob palhada de milho + 
B. ruziziensis e de sorgo, 
superou a produtividade 
do algodoeiro em mono-
cultivo sob SC (Figura 
2). Nota-se ainda que, nas 
safras 2013/14 e 2014/15, 
onde foi semeado milheto 
nas primeiras chuvas que 
antecederam a semeadura 
do algodoeiro cultivado 
em SC e monocultivo, a 
produtividade de algodão 
em caroço foi maior que 
no tratamento onde cul-
tivou-se o algodoeiro em 
monocultivo e SC sem 
milheto (Figura 2). Isto 
evidencia os benefícios 
da palhada do milheto, 
mesmo no SC. 

Na safra 2015/16 
estas respostas foram 

Figura 1. Média de produtividade das áreas. *acréscimo de produtividade em relação ao monocultivo do algo-
doeiro em SC. SPD - Sistema plantio direto; SC - Sistema de preparos convencional do solo.

Figura 2. Produtividade de algodão em caroço. Algodão - SC = monocultivo sob SC; Milheto - Algodão = monocultivo sob SC com semeadura do 
milheto na primavera; Algodão SPD = rotação com soja e milho conforme as cores das safras. Cores verde, vermelho, azul, amarelo e preto são refe-
rentes as culturas feitas nas safras 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16 e 2016/17, respectivamente. O cultivo de milho foi feito em consórcio com B. 
ruziziensis no sistema santa-fé. O cultivo de sorgo ou Crotalária ochroleuca foi feito em sucessão à soja.

ainda mais evidentes. 
A produtividade do al-
godoeiro cultivado em 
SPD e rotação com soja 
e milho, chegou a ser 
57,8 arrobas/ha maior na 
comparação com o mo-
nocultivo de algodoeiro 
em SC (Figura 2).

Na safra 2016/17 a 
produtividade nos tra-
tamentos com mono-
cultivo de algodão em 
SC foram similares, in-

dependente do uso de 
milheto nos meses que 
antecedem a semeadura 
do algodão. Entretanto, 
a produtividade do al-
godoeiro cultivado em 
SPD e rotação com so-
ja e milho, mostrou-se 
novamente maior, com 
34,4 arrobas/ha superior 
na comparação com o 
monocultivo de algodo-
eiro em SC (Figura 2).

Após os cinco anos 

de pesquisa, estas infor-
mações continuam con-
firmando os benefícios 
do SPD no sistema de 
produção de algodão pa-
ra o Oeste da Bahia. Es-
te modelo de produção, 
além de possibilitar uma 
agricultura mais susten-
tável no que se refere a 
parte ambiental, também 
possibilitam mais sus-
tentabilidade financeira 
ao produtor.
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Avaliação de Variedades de Soja no Cerrado 
da Bahia, Safra 2016/17

1. Introdução

A cultura da soja tem 
grande importância no 
agronegócio do país. Na 
safra 2016/17, a área 
plantada com a oleagino-

sa foi de 34 milhões de ha 
e a produção de 130 mi-
lhões de toneladas (CO-
NAB, 2017). Na Bahia, a 
cultura ocupou uma área 
de 1,6 milhões de ha com 
desempenho altamente 

significativo.
Dentre os fatores de 

produção, destaca-se o 
uso de variedades adap-
tadas o que confere alta 
produtividade e estabi-
lidade. O lançamento de 
novas variedades é emba-
sado em ensaios de Valor 
de Cultivo e Uso (VCU), 
nos quais são avaliadas as 
linhagens em diversas re-
giões durante no mínimo 

dois anos. Dada a supe-
rioridade agronômica de 
uma determinada linha-
gem, esta passa a ser in-
dicada como nova varie-
dade. Um próximo passo 
é a validação de varieda-
des em condições mais 
similares às de lavouras 
para dar subsídios ao 
processo de adoção pelos 
sojicultores. Objetivou-
-se avaliar, em três loca-
lidades da Região Oeste 
da Bahia, variedades de 
soja convencionais (não 
modificadas genetica-
mente), RR (tolerantes 
ao herbicida glifosato), 
Intacta RR2 ou IPRO 
(resistentes a um deter-
minado grupo de lagartas 
e tolerantes ao glifosato).   

2. Descrição das 
Unidades Demonstrati-
vas (UD’s)

Unidade Demonstra-
tiva 1:
Campo experimen-

tal da Ide Consultoria 
Agrícola & Grupo Bu-
sato, Fazenda Warpol, 
em São Desidério/BA 
(12° 40’02.6’’S e 45°  
57’47.5’’W, altitude de 
830 m), em condições de 
sequeiro. 

Os tratamentos foram 
constituídos por 34 varie-
dades, sendo 19 RR e 15 
IPRO, as quais foram se-
meadas em parcelas (fai-
xas) com oito linhas de 
105 m de comprimento.

Tabela 1. Resultados médios da altura de planta (Altura), altura de inserção da primeira vagem (APV), estande, 
massa de 1000 sementes (PMS), produtividade (Prod.) e classificação por ordem de produtividade (CLA)  de 
variedades de soja RR na Unidade Demonstrativa 1. Fazenda Warpol, São Desidério/BA. Safra 2016/17.



A semeadura foi reali-
zada no dia 05/11/2016, 
utilizando-se semeado-
ra-adubadora a vácuo de 
oito linhas, com espa-
çamento de 0,60 m, em 
área de plantio conven-
cional. O tratamento de 
sementes, bem como, a 
condução da Unidade 
Demonstrativa, segui-
ram o padrão usado pe-
los produtores. 

Para a colheita, a 
área útil foi constituída 
por 3 linhas de 4,0 m de 
comprimento, sendo re-
tiradas em cada faixa, 4 
amostras, as quais foram 
consideradas as repeti-
ções. Após a pesagem 
dos grãos de cada par-
cela e determinação da 
umidade, os dados fo-
ram transformados para 
kg/ha e a umidade corri-
gida para 13%.

Unidade Demons-
trativa 2: 
Campo de Valida-

ção da Círculo Verde 
Assessoria Agronômi-
ca & Pesquisa, Fazenda 
Harmonia, localizada 
no município de Lu-
ís Eduardo Magalhães/
BA (12°06’39”S e 
45°50’08”W, altitude de 
760m), em área irrigada 
por pivô central. 

Os tratamentos foram 
constituídos por 26 va-
riedades, sendo 7 RR, 17 
IPRO e 2 convencionais, 
as quais foram semeadas 
em parcelas experimen-
tais de 4 linhas de 6 m 
de comprimento e com 4 

repetições.
A semeadura foi rea-

lizada manualmente no 
dia 24/11/2016, utilizan-
do-se semeadora de li-
nha individual (“bicicle-
tinha”), em espaçamento 
de 0,50 m, em área de 
plantio convencional. 
A adubação de base foi 
feita com 300 kg/ha da 
formulação 00-18-00 e 
suplementada com 180 
kg/ha de KCL aos 15 
dias após a emergência. 
A condução da Unidade 
Demonstrativa seguiu o 
padrão usado pelos pro-
dutores.

Na colheita, a área 
útil de cada parcela foi 
constituída por 2 linhas 
de 5,0 m de comprimen-
to. Após a pesagem dos 
grãos de cada parcela e 

determinação de umi-
dade, os dados foram 
transformados em kg/
ha e a umidade corrigida 
para 13%.

Unidades Demons-
trativas 3 e 4: 
Estação experimen-

tal da Fundação Bahia, 
Luís Eduardo Maga-
lhães/BA (12°05’12’’S e 
45°42’37’’W, altitude de 
744 m), em área irrigada 
por pivô central. 

Os tratamentos foram 
constituídos por 20 va-
riedades, sendo 7 RR, 10 
IPRO e 3 convencionais, 
as quais foram semeadas 
em parcelas de 8 linhas 
de 30 m de comprimento 
e com 4 repetições. 

As implantações das 
UD’s 3 e 4 ocorreram, 

respectivamente, nos 
dias 20/10/2016 (com 
espaçamento entre li-
nhas de 0,76 m e 8 va-
riedades, sendo 3 RR e 5 
IPRO) e 8/11/2016 (com 
espaçamento de 0,50 m 
e 12 variedades, sendo 3 
convencionais, 4 RR e 5 
IPRO). Utilizou-se uma 
semeadora-adubadora 
a vácuo de oito linhas, 
em área de plantio con-
vencional. O tratamento 
de sementes, bem como, 
a condução da Unidade 
Demonstrativa, segui-
ram o padrão usado pe-
los produtores. 

Na colheita, a área 
útil foi constituída por 2 
linhas de 4,0 m de com-
primento e 3 repetições 
por parcela. Após pesa-
gem dos grãos de cada 
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Tabela 2. Resultados médios da altura de planta (Altura), altura de inserção da primeira vagem (APV), estande, 
massa de 1000 sementes (PMS), produtividade (Prod.) e classificação por ordem de produtividade (CLA)  de 
variedades de soja IPRO na Unidade Demonstrativa 1. Fazenda Warpol, São Desidério/BA. Safra 2016/17.



parcela e determinação 
de umidade, os dados 
foram transformados em 
kg/ha e a umidade corri-
gida para 13%.

3. Resultados Obti-
dos

Na área experimen-
tal da Fundação Bahia 
(UD’s 3 e 4) e no campo 
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Tabela 3. Resultados médios da altura de planta (Altura), altura de inserção da primeira vagem (APV), estan-
de, produtividade (Prod.) e classificação por ordem de produtividade (CLA) de variedades de soja na Unidade 
Demonstrativa 2. Círculo Verde, Luís Eduardo Magalhães/BA. Safra 2016/17.

de validação da Círculo 
Verde Assessoria Agro-
nômica & Pesquisa (UD 
2), a água disponibiliza-
da às plantas (precipi-
tação e suplementação 
com irrigação via pivô 
central) superou os 879 
mm. Na Fazenda Warpol 
(UD 1), a precipitação 
no período de cresci-

mento e desenvolvimen-
to da cultura foi em tor-
no de 1.000 mm.

Nas três localidades, 
ocorreu um período de 
veranico entre final de 
dezembro a meados de 
janeiro, o que provo-
cou redução acentuada 
no rendimento de grãos 
nas variedades preco-

ces (105 a 122 dias) na 
Fazenda Warpol, onde 
a soja foi conduzida no 
sistema de sequeiro (Ta-
belas 1 e 2).

Na Fazenda Warpol 
(UD 1) as variedades fo-
ram agrupadas de acor-
do com o ciclo de matu-
ração em precoce (105 a 
122 dias de maturação), 
médio (123 a 130 dias) e 
tardio (132 a 140 dias). 
Nas demais UD’s o ciclo 
de maturação dos ge-
nótipos variou de 109 a 
145 dias.

Os resultados mé-
dios de produtividade 
de grãos foram superio-
res a 3.500 kg/ha, como 
pode ser visualizado nas 
Tabelas 1 a 5, eviden-
ciando-se as boas condi-
ções climáticas durante 
a safra. Produtividade 
de grãos entre 4.200 kg/
ha e 5.459 kg/ha foram 
obtidas tanto nas cul-
tivares RR quanto nas 
Intacta PROTM (Bt RR2), 
evidenciando o grande 
potencial produtivo das 
variedades. Como se ob-
serva pelos resultados 
apresentados, a deman-
da por variedades de so-
ja pode ser atendida por 
várias empresas obtento-
ras, cada uma delas com 
diversas opções em seu 
portifólio.

Referências
CONAB. Acompa-

nhamento de safra bra-
sileira: grãos, quinto le-
vantamento, abril/2017. 
Brasília: CONAB, 2017. 
157 p.



Tabela 4. Resultados médios da altura de planta (Altura), altura de inserção da primeira vagem (APV), estande, massa de 
1000 sementes (PMS), produtividade (Prod.) e classificação por ordem de produtividade (CLA)  de variedades de soja na 
Unidade Demonstrativa 3. CPTO/Fundação BA, Luís Eduardo Magalhães/BA. Safra 2016/17.

Tabela 5. Resultados médios da altura de planta (Altura), altura de inserção da primeira vagem (APV), estande, 
massa de 1000 sementes (PMS), produtividade (Prod.) e classificação por ordem de produtividade (CLA)  de va-
riedades de soja na Unidade Demonstrativa 4. CPTO/Fundação BA, Luís Eduardo Magalhães/BA. Safra 2016/17.
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Trichoplus JCO - Tratamento biológico de sementes

A semente constitui a 
base do cultivo. São su-
as qualidades intrínsecas 
que irão determinar o es-
tabelecimento da cultura 
em condições vigorosas 
com respostas adequadas 
às condições adversas do 
sistema de plantio, clima 
e solo. As grandes cultu-
ras como soja, algodão, 
milho e feijão estão susce-
tíveis ao ataque de inúme-
ras doenças de importância 
econômica, cujos agentes 
causais são veiculados e/
ou transmitidos por semen-
tes, podendo ainda serem 
adquiridos no solo. Para a 
implementação do trata-
mento das sementes é ne-
cessário que se defina quais 
os alvos a serem atingidos. 
Nas grandes culturas, os 
principais patógenos alvo 
do tratamento de sementes 
são fungos causadores de 
tombamento, podridão de 
sementes e posteriormente 
os nematoides fitopatogê-
nicos. Dentre os fungos, 
destacam-se os gêneros 
Colletotrichum spp., Fusa-
rium spp., Rhizoctonia so-
lani, Aspergillus spp., Pe-

nicillium spp., Phomopsis 
sp., Cercospora spp., Ma-
crophomina phaseolina, 
Sclerotinia sclerotiorum 
entre outros. Já entre os ne-
matoides, destacam-se os 
gêneros Pratylenchus spp. 
causador da queima de ra-
ízes e do Meloidogyne spp. 
causador de galhas. 

O uso de sementes sa-
dias e tratadas com agro-
químicos é uma forma 
tradicional de se praticar o 
controle de doenças e pra-
gas de sementes e plântulas, 
entretanto, estes não estão 
apresentando a eficiência 
esperada contra o inúme-
ro arsenal microbiológico 
dos patógenos veiculados 
pelo solo ou pelas próprias 
sementes. Assim, além do 
tratamento químico, a adi-
ção do controle biológico 
nas sementes se tornou um 
elemento indispensável pa-
ra a melhor controle de do-
enças, aumento de stand e 
vigor nas plantas com pro-
teção efetiva desde a ger-
minação da semente até os 
estágios inicias de desen-
volvimento da planta. Os 
melhores agentes micro-

bianos que podem ser inse-
ridos no tratamento das se-
mentes são fungos capazes 
de promover ação benéficas 
no desenvolvimento celular 
das raízes e parte aérea das 
plantas, que atuem no con-
trole biológico de fungos 
e nematoides deletérios ao 
desenvolvimento inicial 
das plantas e que possam 
ser capazes de solubilizar 
importantes nutrientes do 
solo para as plantas, co-
mo por exemplo o fosfato. 
Alguns exemplos de mi-
crorganismos que podem 
ser utilizados para o tra-
tamento de sementes são: 
Trichoderma asperellum, 
Pochonia clamydosporia e 
Purpureocillium lilacinus 
(=Paecilomyces lilacinus). 
Esses três fungos funcio-
nam na degradação de ma-
téria orgânica, promoção 
de desenvolvimentos das 
plantas pela liberação de 
hormônios de crescimento 
como o AIA (Ácido indol 
acético, atua no desenvol-
vimento de células vege-
tais radiculares) e prote-
ção contra os patógenos 
veiculados pelas semen-
tes ou presentes no solo, 
além disso, esses fungos 
possuem algumas singu-
laridades nos mecanismos 
de ação:  O Trichoderma 
asperellum tem grande 
afinidade em proteger as 

Ilustração esquemática do desenvolvimento da soja com a adição trata-
mento de sementes com Trichoplus JCO

plantas contra fungos, ne-
matoides e produzir altas 
doses de AIA, a Pochonia 
clamydosporia tem maior 
afinidade no parasitismo 
de nematoides e promover 
o crescimento das plantas 
e o Purpureocillium lilaci-
nus tem maior atuação no 
controle de fitonematoides 
radiculares.

Está em fase de teste 
uma nova formulação do 
produto Trichoplus JCO 
para tratamento de semen-
te que utiliza como inerte 
exclusivamente o grafite 
já comumente usado por 
agricultores no plantio de 
sementes. Essa formula-
ção permite que o agri-
cultor aplique o produto 
normalmente na rotina da 
fazenda, sem modificar 
tratos culturais já elabo-
rados pelos operadores. 
Esse produto é composto 
por microrganismos capa-
zes de proteger as semen-
tes no solo e aumentar seu 
vigor e stand, mantendo a 
lavoura mais homogênea 
com plantas mais resisten-
tes aos estresses biótico e 
abióticos. Inúmeros testes 
já foram feitos com a nova 
formulação do Trichoplus 
JCO em lavouras de soja 
na Bahia, Distrito Federal, 
Goiás e Tocantins e todos 
atestaram o incremento de 
produtividade.
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