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Apresentação
 
 

 

Desde 2012, a Embrapa Agrossilvipastoril realiza a Jornada Científica da 

Embrapa Agrossilvipasotril (JCEA) para a divulgação de resultados científicos de 

trabalhos desenvolvidos por pesquisadores e estudantes da Embrapa, de 

instituições de ensino e empresas de Mato Grosso. O evento promove o intercâmbio 

de conhecimento entre pesquisadores, estudantes e profissionais de instituições e 

empresas do estado, colocando em discussão temas relevantes para a pesquisa, 

desenvolvimento e inovação no setor agropecuário. Em sua nona edição, realizada 

em 14 de outubro de 2020, a IX JCEA promoveu palestras de pesquisadores que 

abordaram temas importantes para a complementação na formação científica e 

acadêmica de futuros profissionais: a experimentação e a ética na rotina do 

pesquisador e inovação na pesquisa agropecuária. Na presente edição do 

evento em formato online, realizada juntamente com o IV Encontro de Ciências e 

Tecnologias Agrossustentáveis, foram apresentados 49 trabalhos, nas áreas de 

Agronomia, Medicina Veterinária, Zootecnia e Ciências Ambientais. Cabe destacar o 

esforço e dedicação do Comitê de Iniciação Científica (CIC) que, com o apoio de 

vários colegas e setores da Unidade, realizou a IX JCEA e IV ECTA com adaptações 

por conta da pandemia da Covid-19. 
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DENSIDADES DE Crotalaria spectabilis NA POPULAÇÃO DO NEMATOIDE DAS 
LESÕES RADICULARES E NO RENDIMENTOS DE GRÃOS DE MILHO SAFRINHA EM 

CONSÓRCIO16 
 

Rafael Luis Foletto1, Edison Ulisses Ramos Júnior2, Valeria De Oliveira Faleiro3, Melita Leite 
Ribeiro1, Douglas Rafael Dreher1, Cerezo Cavalcante Bulhões4 

 
1*UFMT, Sinop, MT, rafaelfoletto16@gmail.com, atilemell@gmail.com, 
douglasdreher22@gmail.com; 
2Embrapa Soja, Sinop, MT, edison.ramos@embrapa.br; 
3Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop, MT, valeria.faleiro@embrapa.br; 
4BS Consultoria Agrícola e Agricultura de Precisão, cecabulhoes@gmail.com. 
 
O consórcio de milho safrinha e Crotalaria spectabilis (Crotalária), pelas características 
intrínsecas das espécies, pode proporcionar benefícios, como a redução de alguns 
nematoides de importância agrícola, bem como melhorias nas características físicas, 
químicas e biológicas do solo. Dentre os efeitos positivos estão a fixação biológica do 
nitrogênio, melhor cobertura do solo e maior densidade de raízes em virtude do aumento e 
da diversificação de espécies vegetais. O experimento foi conduzido na área experimental 
da Agropel Sementes, no município de Sinop, MT. O clima da região foi classificado como 
Aw e o solo como LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico argiloso. O delineamento 
experimental foi o DBC, com 5 tratamentos e 4 repetições para as características 
agronômicas, e 5 tratamentos com 10 repetições, para as avaliações nematológicas. 
Utilizou-se a cultivar de milho 2B688PW, com 60.000 plantas por hectare. Sementes de 
crotalária foram distribuídas em lanço, nas densidades de 5, 10, 20 e 30 kg ha-1. Houve 
também parcelas testemunha com milho safrinha solteiro. A adubação e o manejo a cultura 
seguiram os critérios adotados pelo produtor. As coletas para as avaliações nematológicas 
foram realizadas aos 50 dias após a semeadura do milho, no período de florescimento. No 
momento em que a cultura atingiu ponto de colheita, as espigas das parcelas úteis foram 
coletadas e encaminhadas ao laboratório para se realizar as avaliações de rendimentos de 
grãos e de alguns componentes de produção, bem como a avaliação do número de plantas 
de crotalária em um 1m² por parcela. Avaliou-se o número de nematoides por grama de raiz 
(NEMAT), a população final de crotalária, a massa de 100 grãos (M100) e o rendimentos de 
grãos do milho safrinha. A população de crotalária no consórcio teve aumento linear, de 
acordo com as densidades semeadas. Para a M100, não se observou diferenças entre os 
tratamentos. Quanto ao rendimento de grãos, não se observou redução em nenhuma das 
densidades de crotalária avaliadas. Em relação a variável NEMAT, observou-se diminuição 
na população, à medida em que se aumentou o número de plantas de crotalária por m² do 
consórcio milho safrinha e crotalária. Conclui-se que o consórcio reduz o NEMAT e que até 
90 plantas de crotalária por m² não houve diminuição no rendimento de grãos do milho 
safrinha. 
 
Palavras-chave: crotalária spectabilis, diversificação de culturas, consórcio milho crotalária. 
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