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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Austeclínio Lopes de Farias Neto 
Chefe-Geral da Embrapa Agrossilvipastoril 

 



 

Sumário

 

Estruturas secretoras em Hevea brasiliensis (Willd. ex. A. Juss) Mull.Arg. 

(Euphorbiaceae) .................................................................................................................. 9 

Avaliação de crescimeto vegetativo de limeira ácida clone sobre 

porta-enxertos no cerrado de MT ......................................................................................10 

Desenvolvimento vegetativo de limeira ácida sobre novos 

cultivares de citros em Sorriso, MT ..................................................................................11 

Índice de erosividade para o município de Sorriso, MT ..................................................12 

Consórcio entre alface e rúcula sob cultivo orgânico em duas diferentes épocas .......13 

A integração lavoura-pecuária-floresta altera a taxa de decomposição de serapilheira 

do eucalipto? ......................................................................................................................14 

Avaliação de parâmetros reprodutivos em novilhas nelore submetidas a diferentes 

sistemas de produção ........................................................................................................15 

Perfil hematológico de novilhas nelore criadas em sistemas integrados no norte de 

Mato Grosso .......................................................................................................................16 

Classificando alvos de interesse em carcaças bovinas ..................................................17 

Emissões de óxido nitroso do solo sob monocultivos e em sistema de integração 

lavoura-pecuária-floresta na Amazônia Mato-grossense ................................................18 

Influência do sombreamento na produtividade de grãos em um sistema iLPF .............19 

Aspectos vegetativos de laranjeira pêra sobre novos porta-enxertos de citros em 

Nova Mutum, MT .................................................................................................................20 

Desenvolvimento vegetativo de porta-enxertos cítricos sob copa de laranjeira pêra em 

Nova Mutum, MT .................................................................................................................21 

Avaliação de híbridos de sorgo silageiro no cultivo em safrinha ...................................22 

Caracterização agronômica de genótipos de sorgo com foco em produção de energia

 .............................................................................................................................................23 

Desempenho vegetativo de tangerineira sobre diferentes porta-enxertos de 

citros em Sinop, MT ...........................................................................................................24 

Avaliaçâo vegetativa de porta-enxertos de citros sob tangerineira  na região 

de transição do Cerrado-Amazônia de MT .......................................................................25 



 

Fontes e doses de fertilizantes fosfatados com tecnologia agregada na cultura da soja

 .............................................................................................................................................26 

Densidades de Crotalaria spectabilis na população do nematoide das lesões 

radiculares e no rendimentos de grãos de milho safrinha em consórcio ......................27 

Crescimento vegetativo de limeira ácida sobre híbridos e variedades de citros 

em Guarantã do Norte, MT .................................................................................................28 

Desenvolvimento vegetativo de limeira ácida clone CNPMF 02 sobre porta-

enxertos de citros no norte de Mato Grosso ....................................................................29 

Composição da agrobiodiversidade encontrada em comunidades rurais de Nova 

Guarita, Mato Grosso .........................................................................................................30 

Diversidade de plantas mantida por assentados de comunidades rurais de Nova 

Guarita, Mato Grosso .........................................................................................................31 

Tuberosas conservadas em quintais periurbanos de Sinop, Mato Grosso ...................32 

Espécies e famílias de plantas tuberosas nas comunidades rurais de Carlinda e 

Paranaíta, Mato Grosso .....................................................................................................33 

Características de carcaça de novilhas nelore criadas em diferentes Sistemas de 

Integração ...........................................................................................................................34 

Avaliação do desempenho produtivo de novilhas nelore em diferentes sistemas de 

produção .............................................................................................................................35 

Fator de emissão de óxido nitroso com adição de inibidores de nitrificação e urease à 

ureia aplicada no milho em sucessão à soja ...................................................................36 

Emissões de óxido nitroso do solo de pastagem solteira e de sistema silvipastoril na 

Amazônia Mato-grossense ................................................................................................37 

Monitoramento de fitopatógenos da parte aérea na cultura do milho no sistema iLPF 

da Embrapa Agrossilvipastoril ..........................................................................................38 

Monitoramento de fitopatógenos da parte aérea na cultura de soja no sistema iLPF da 

Embrapa Agrossilvipastoril ...............................................................................................39 

Caracterização agronômica de genótipos de sorgo sacarino, matéria prima alternativa 

a cana de açúcar para produção de etanol ......................................................................40 

Avaliação de genótipos de Paricá (Schizolobium parahyba var. amazonicum) em 

Sinop, Mato Grosso ...........................................................................................................41 

Constituição química de grãos de soja em diferentes estádios de maturação .............42 



 

Densidade de perfilhos do capim marandu sob diferimento em sistema silvipastoril .43

A iLPF requer maior esforço amostral na quantificação da serapilheira do eucalipto .44 

Diversidade genética de linhagens de feijão-caupi visando geração de populações 

segregantes para o estado do Mato Grosso ....................................................................45 

Número de etnovariedades de mandioca e formas de conservação na comunidade rio 

dos couros, baixada cuiabana, Mato Grosso ...................................................................46 

Perfil social dos agricultores que praticam a conservação on farm de mandioca na 

baixada cuiabana, Mato Grosso ........................................................................................47 

Herança da resistência de Chrysodeixis includens (WALKER, [1858]) (Lepidoptera: 

Noctuidae) a teflubenzuron ...............................................................................................48 

Sensibilidade de isolados de Corynespora cassiicola, oriundos de áreas com cultivo 

de soja e algodão, a fungicidas .........................................................................................49 

Monitoramento de atropelamento de animais: trecho Terra Nova do Norte a Nova 

Santa Helena, rodovia BR-163 - Mato Grosso ..................................................................50 

Sensibilidade de isolados de Colletotrichum Truncatum a fungicidas, na cultura da 

soja, em Mato Grosso ........................................................................................................51 

Determinação do fator de forma a partir do inventário de árvores caídas em florestas 

secundárias na Amazônia .................................................................................................52 

Mudanças nos teores de nitrato e amônio no solo causados pelo uso de inibidores de 

urease e nitrificação ...........................................................................................................53 

Tolerância de cultivares e linhagens de Feijão-Caupi ao herbicida Diclosulam ...........54 

Mudanças na microbiota do solo causadas por diferentes sistemas de restauração 

ecológica na Amazônia ......................................................................................................55 

Emissões de N2O em solos e rizosfera de soja e milho cultivados em sistemas 

integrados de produção .....................................................................................................56 

 



41 

 
 

AVALIAÇÃO DE GENÓTIPOS DE PARICÁ (Schizolobium parahyba var. amazonicum) 
EM SINOP, MATO GROSSO28 

 
Jairo Alex de Barros Marques1*, Fabio Linsbinski de Oliveira1, Caio Paulo Awabdi¹, Andréia 

Alves Botin2, Flávio Dessaune Tardin3, Aisy Botega Baldoni4 
 

1*UFMT, Sinop, MT, jairo--alex@hotmail.com, fabiolinsbinski@hotmail.com, 
caio_awabdi@hotmail.com; 
2UFMT, Cuiabá, MT, andreia.botin@yahoo.com; 
3Embrapa Milho e Sorgo, Sete Lagoas-MG, flavio.tardin@embrapa.br;  
4Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop-MT, aisy.baldoni@embrapa.br. 
 
O paricá é uma espécie florestal nativa de grande importância na região Amazônica, devido 
a sua adaptabilidade a silvicultura é utilizada em monocultivo, sistemas integrados de 
produção e recuperação de áreas degradadas, sua madeira muito utilizada na indústria para 
a fabricação de laminados, compensados, forros e móveis. Porém, ainda não existem 
muitas informações sobre a espécie, principalmente sobre o desenvolvimento, manejo e 
disponibilidade de materiais genéticos superiores. O objetivo desse trabalho foi avaliar o 
crescimento das árvores de paricá com 36 meses de idade, e indicar materiais genéticos 
com alto desempenho em características importantes para a produção florestal.  
O experimento está estabelecido na Embrapa Agrossilvipastoril, com delineamento 
experimental em blocos ao acaso, com 4 repetições, 58 procedências e 5 plantas por 
procedência, com plantio no espaçamento 4 x 4 m. Foram avaliadas a altura total (m) e o 
(DAP) diâmetro na altura do peito (cm) das plantas. Observa-se pelo resultado da análise de 
variância que existe diferença significativa entre as procedências (p<0,05), para as duas 
características avaliadas. Os genótipos que se destacaram, tanto em relação à altura, 
quanto em DAP foram o 37, o 60 e o 85, esses apresentaram crescimento médio de 9,86 m 
em altura e 11,49 cm em DAP, enquanto a média geral do experimento foi de 8,82 m de 
altura e 10,15 de DAP. Sendo assim, nota-se a grande importância da seleção de genótipos 
superiores e dos programas de melhoramento genético florestal. A variação no crescimento 
em diâmetro e altura mostra a grande diversidade dos genótipos avaliados, permitindo 
assim a seleção dos materiais mais adaptados às condições ambientais de interesse. Esses 
materiais serão monitorados e haverá avaliações de outros parâmetros como densidade da 
madeira, qualidade tecnológica, resistência a pragas e doenças visando à seleção de 
materiais genéticos superiores para o Mato Grosso.  
 
Palavras-chave: silvicultura, reflorestamento, indústria florestal. 
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