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Apresentação 
 
 

 

Em sua décima primeira edição, realizada em 31 de agosto de 2022, a XI 

JCEA promove palestras de pesquisadores que abordam temas importantes e 

atualizados para a complementação na formação científica e acadêmica de futuros 

profissionais: cenário dos fertilizantes no Brasil e Bioeconomia. 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. Na presente edição do evento, em formato online, 

realizada juntamente com o VI Encontro de Ciências e Tecnologias 

Agrossustentáveis, são apresentados 42 trabalhos nas áreas de Agronomia, 

Ciências Ambientais, Medicina Veterinária e Zootecnia, sendo 11 trabalhos 

apresentados na forma oral. Destaco o esforço e dedicação do Comitê de Iniciação 

Científica (CIC) que, com o apoio dos demais empregados da Embrapa, tornou 

possível a realização da XI JCEA e VI ECTA. 
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Desenvolvimento vegetativo de cinco cultivares de maracujazeiro-azedo no sul de Mato 
Grosso 

 
Givanildo Roncatto1, Lucas Menegasso Lorenz2, Maria Shirlyane Pereira do Nascimento3,  

Dulândula Silva Miguel Wruck4, Silvia de Carvalho Campos Botelho5,  
Carlos Antônio Távora de Araújo6 

 
1 Engenheiro agrônomo, doutor em Fitotecnia, pesquisador da Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop, MT, 
givanildo.roncatto@embrapa.br;  
2 Graduando em Engenharia Agrícola e Ambiental, UFMT, Sinop, MT, lorenz.menegasso@gmail.com; 
3 Graduanda em Agronomia, UFMT, Sinop, MT, shirlyaneagro@gmail.com; 
4 Engenheira Agrônoma, doutora em fitopatologia, pesquisadora da Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop, MT, 
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silvia.campos@embrapa.br; 
6 Técnico Agrícola, Coopernova, Terra Nova do Norte, MT, deptotecnico@coopernova.com. 
 
O Brasil é o maior produtor mundial de maracujazeiro, e produz 0,6 mil t, destacando-se como 
uma das principais frutíferas cultivadas no país, sendo que o maracujazeiro-azedo (P. edulis) é 
a espécie de maior representatividade nos cultivos de Passifloraceas, com 95% da área 
plantada no país. Seu uso comercial é definido não apenas pelo processamento de polpa e 
frutos, mas também pela utilização como ornamental e fitoterápica. O conhecimento do 
desenvolvimento de plantas e das características específicas de produção é fundamental para 
obtenção de maior uniformidade na exploração comercial, possibilitando aumento da 
produtividade e da renda do produtor. Com isso, objetivou-se avaliar o crescimento vegetativo 
de plantas de cinco cultivares de maracujazeiro-azedo no sul do estado de Mato Grosso. 
O trabalho foi desenvolvido na Estação Experimental da Empresa Mato-Grossense de 
Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Empaer, MT), em Cáceres, MT. 
O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso, com 4 repetições, numa análise fatorial 
simples, ou seja, com uma combinação de 5 cultivares x 4 repetições, onde as cultivares de 
maracujazeiro-azedo utilizadas foram: ‘FB 200’ e ‘FB 300’ do viveiro Flora Brasil em Araguari, 
MG, e BRS Gigante Amarelo, BRS Sol do Cerrado e BRS Rubi do Cerrado da Embrapa 
Cerrados em Planaltina, DF. Cada parcela foi constituída por 10 plantas, com bordadura de 
uma planta nas extremidades da própria parcela. O experimento foi formado constituindo-se 
pomar em espaldeira simples (com um fio de arame a 2 m do solo) e espaçamento de 3 m x  
3 m. As características avaliadas foram diâmetro do caule e altura de plantas aos 30 dias,  
60 dias e 90 dias após o plantio. O diâmetro foi medido na região do colo da planta, utilizando-
se paquímetro digital e a altura de plantas foi mensurada utilizando-se régua graduada, através 
da medida direta. Os dados foram submetidos à ANOVA e ao teste de agrupamento de médias 
de Scott-Knott à 5% de significância. A cultivar de melhor desempenho em relação às 
características de crescimento vegetativo foi BRS Gigante Amarelo, apresentando altura média 
de plantas de 2,59 m e diâmetro médio de caule de 12,13 cm. As cultivares FB 200, BRS Sol 
do Cerrado e BRS Rubi do Cerrado apresentaram desenvolvimento intermediário. A cultivar FB 
300 foi a que teve o menor desenvolvimento, apresentando altura média de plantas de 1,86 m 
e diâmetro médio de caule de 10,67 cm. 
 
Palavras-Chave: fusariose, diâmetro do caule, cultivares, Passiflora, altura de plantas. 
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