
Resumos

 

 

 

 

14 de Outubro de 2020 

Sinop, MT 

 

 



Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

Embrapa Agrossilvipastoril 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumos do  

IV Encontro de Ciência e Tecnologias Agrossustentávies e da  

IX Jornada Científica da Embrapa Agrossilvipastoril 

 

 

 

Alexandre Ferreira do Nascimento 

Bruno Rafael da Silva  

Edison Ulisses Ramos Junior 

Ingo Isernhagen 

Isabela Volpi Furtini 

José Ângelo Nogueira de Menezes Júnior 

Silvio Tulio Spera 

Editores Técnicos 

 

 

 

 

Embrapa 

Brasília, DF 

2020



Exemplares desta publicação podem ser adquiridos na: 
 
Embrapa Agrossilvipastoril 
Rodovia dos Pioneiros, MT 222, km 2,5 
Caixa Postal: 343 
78550-970 Sinop, MT 
Fone: (66) 3211-4220 
Fax: (66) 3211-4221 
www.embrapa.br/ 
www.embrapa.br/fale-conosco/sac 
 
Unidade responsável pelo conteúdo e pela edição 
Embrapa Agrossilvipastoril 
 
Comitê de publicações  
Presidente  
Flávio Fernandes Júnior 
Secretária-executiva  
Fernanda Satie Ikeda  
Membros  
Aisten Baldan, Alexandre Ferreira do Nascimento, Daniel Rabelo Ituassú, Dulândula Silva Miguel 
Wruck, Eulalia Soler Sobreira Hoogerheide, Jorge Lulu, Rodrigo Chelegão, Vanessa Quitete Ribeiro 
da Silva  
 
 
Normalização bibliográfica 
Aisten Baldan (CRB 1/2757) 
 
1ª edição 
Publicação digital - PDF (2020) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Todos os direitos reservados. 
A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte,  

constitui violação dos direitos autorais (Lei nº 9.610). 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
Embrapa Agrossilvipastoril 

__________________________________________________________________________ 
Encontro de Ciência e Tecnologias Agrossustentávies; Jornada Científica da Embrapa 

Agrossilvipastoril (4.; 9. : 2020 : Sinop, MT) 
Resumos ... / IV Encontro de Ciência e Tecnologias Agrossustentávies e da IX Jornada 

Científica da Embrapa Agrossilvipastoril / Alexandre Ferreira do Nascimento... [et al.], editores 
técnicos.  Brasília, DF: Embrapa, 2020.  
 PDF (56 p.) : il. color ; 21 cm x 29 cm.  
 
 ISBN 978-65-86056-15-0 
 
 
1. Congresso.  2. Agronomia. 3. Ciências ambientais. 4. Zootecnia. I. Embrapa Agrossilvipastoril. III. 
Título. 

CDD 607 
Aisten Baldan (CRB 1/2757)              © Embrapa, 2020



Editores Técnicos 
 
 
 
 
Alexandre Ferreira do Nascimento 

Engenheiro-agrônomo, doutor em Solos e Nutrição de Plantas, pesquisador da 
Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop, MT 

 

Bruno Rafael da Silva  

Químico, mestre em Química Analítica, analista da Embrapa Agrossilvipastoril, 
Sinop, MT 

 

Edison Ulisses Ramos Junior  

Engenheiro-agrônomo, doutor em Agronomia, pesquisador da Embrapa Soja, Sinop, 
MT 

 

Ingo Isernhagen 

Biólogo, doutor em Recursos Florestais, pesquisador da Embrapa Agrossilvipastoril, 
Sinop, MT  

 

Isabela Volpi Furtini  

Engenheira-agrônoma, doutora em Genética e Melhoramento de Plantas, 
pesquisadora da Embrapa Arroz e Feijão, Sinop, MT 

 

José Ângelo Nogueira de Menezes Júnior 

Engenheiro-agrônomo, doutor em Genética e Melhoramento, pesquisador da 
Embrapa Meio-Norte, Sinop, MT  

 

Silvio Tulio Spera  

Engenheiro-agrônomo, doutor em Agronomia, pesquisador da Embrapa 
Agrossilvipastoril, Sinop, MT 



Comissão Organizadora 
 
Aisten Baldan  
Alexandre Ferreira do Nascimento 
Bruno Rafael da Silva 
Edison Ulisses Ramos Júnior 
Ingo Isernhagen 
Isabela Volpi Furtini 
José Ângelo Nogueira de Menezes Júnior  
Renato da Cunha Tardin Costa  
Silvio Tulio Spera 
 
 
Realização 
Embrapa Agrossilvipastoril  Comitê de Iniciação Científica. 



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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AVALIAÇÃO VEGETATIVA DE PORTA-ENXERTOS DE CITROS SOB TANGERINEIRA 
E TRANSIÇÃO DO CERRADO-AMAZÔNIA DE MATO 

GROSSO14 
 

Givanildo Roncatto1*, Marcelo Ribeiro Romano2, Fábio Meneckelli3, José Victor Marini4, 
Eduardo Augusto Girardi2, Walter dos Santos Soares Filho2 

 
1*Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop, MT, givanildo.roncatto@embrapa.br; 
2Embrapa Mandioca e Fruticultura, Cruz das Almas, BA, marcelo.romano@embrapa.br, 
eduardo.girardi@embrapa.br, walter.soares@embrapa.br; 
3Empaer, Sinop, MT, fabiomeneckelli@gmail.com; 
4UNOPAR, Londrina, PR, josevictormarini@gmail.com 
 
A predominância do porta-enxerto limoeiro 'Cravo' causa preocupação em Mato Grosso, por 
ser susceptível à gomose-dos-citros, cuja incidência é alta no Estado, sendo que vem se 
manifestando nas regiões produtoras e causando prejuízos na citricultura da região. Assim, 
o objetivo deste trabalho foi avaliar o desenvolvimento vegetativo da tangerineira Ponkan  
sobre diferentes híbridos e variedades de porta-enxertos de citros, com dois anos de idade 
em Sinop, MT. Os porta-enxertos foram: C. sunki (Hayata) hort ex 
Tanaka x Poncirus trifoliata C. sunki x P. trifoliata 

C. paradisi Macfad. x P. trifoliata) (CTSW), limoeiro 
- C. sunki) e os 

híbridos HTR - 069, TSKC x (LCR x TR) - 059, LVK x LCR - 038, LCR x TR 001, HTR 051, 
HTR 208, TSKC x (LCR x TR) - 040, LCR x TR 001 e 073 gerados pelo Programa de 
Melhoramento Genético de Citros da Embrapa Mandioca e Fruticultura - PMG Citros. 
As siglas HTR, TSKC, LCR, TR, LVK, TRFD e LRF correspondem a, respectivamente, 

P. trifoliata, limoeiro 
C. volkameriana V. Ten. & Pasq.), P. trifoliata 

C. jambhiri Lush.). Com dois anos de idade foram avaliados os 
seguintes caracteres: altura de planta, diâmetro do caule (10 cm acima e abaixo da linha de 

. 
Em relação às características avaliadas, observou-se que o híbrido LVK x LCR - 038, o 

 limoeiro Cravo induziu maior vigor à copa da , 
sendo que o menor foi nos híbridos HTR - 069, LCR x TR - 001 e 073. 
 
Palavras-chave: Altura, diâmetro, volume da copa, gomose.  
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