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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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MONITORAMENTO DE FITOPATÓGENOS DA PARTE AÉREA NA CULTURA DE SOJA 
NO SISTEMA ILPF DA EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIL 

 
Dulândula Silva Miguel Wruck1; Ciro Augusto de Souza Magalhães1 

 
1*Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop, MT, dulandula.wruck@embrapa.br, 
ciro.magalhaes@embrapa.br. 
 
 
Desde a safra 2011/2012 é conduzido, na área experimental da Embrapa Agrossilvipastoril 
em Sinop/MT, um experimento de integração lavoura-pecuária-floresta de longo prazo, 
constituído de 10 tratamentos e o objetivo desse trabalho foi monitorar a incidência e 
severidade de doenças na cultura da soja, com ênfase em Mancha Alvo (Corynespora 
cassiicola). Os tratamentos que contém a cultura são: LAV (lavoura de soja seguida de 
milho + braquiária), ILPF1 (integração lavoura-pecuária-floresta, lavoura conforme LAV, 
porém com rotação com pecuária a cada 2 anos); ILPF2 (integração lavoura-pecuária-
floresta, com lavoura conforme LAV e entrada de animais após a colheita de milho, todos os 
anos); ILP (integração lavoura-pecuária, lavoura conforme LAV e rotação com pecuária a 
cada 2 anos) e ILF (integração lavoura-floresta). Utilizou-se o delineamento em blocos 
completos casualizados, com 4 repetições. Os dados foram submetidos a análise de 
variância e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. Todos 
os tratamentos são conduzidos em parcelas de 2 ha, exceto o LAV, onde a parcela é de  
1 ha. As cultivares de soja utilizadas foram BRS Favorita (safra 2011/12), BRS GO 8560 RR 
(2012/13, 2013/14 e 2014/15), BRSMG 850 RR (2015/16), M8210 Ipro (2016/17), BRS 7780 
Intacta (2017/18), BRS 7380 RR (2018/19) e TMG 1180 (2019/20). O componente florestal é 
o eucalipto Urograndis clone H13, plantados em sentido leste-oeste, e a cultura de soja é 
conduzida de acordo com as recomendações técnicas, de forma uniforme, em todos os 
tratamentos, inclusive com pulverizações de fungicidas para prevenção da ferrugem asiática 
da soja. As avaliações de severidade e incidência de doenças da parte área da cultura da 
soja foram realizadas na fase de início de florescimento (R1) e enchimento de grãos (R5.1), 
no terço média das plantas. Nas safras 2011/2012 e 2012/2013, não foi observada 
incidência de doenças. Nas safras posteriores, a incidência de Mancha Alvo sempre foi 
observada na fase R5.1, de forma generalizada e uniforme. As safras com maior ocorrência 
da doença foram 2015/16 e 2019/20 (15%), e na safra 2016/17 (11%), porém não foi 
encontrada nenhuma diferença entre os tratamentos. Os diferentes sistemas de produção, 
sob mesmo manejo de controle de doenças, não tiveram influência na ocorrência e/ou 
severidade de macho alvo na cultura da soja. Não foi observada ocorrência de outras 
doenças, inclusive da ferrugem asiática da soja. 
 
Palavras-chave: Corynespora cassiicola, Mancha Alvo, Sistema de Cultivo. 
 
 
  


