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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 

 



49 

 
 

SENSIBILIDADE DE ISOLADOS DE Corynespora cassiicola, ORIUNDOS DE ÁREAS 
COM CULTIVO DE SOJA E ALGODÃO, A FUNGICIDAS36 

 
Lucas Rodrigues Versarii1*, Dulândula Silva Miguel Wruck2; Maria Eduarda de Araújo Melo1; 

Ivani de Oliveira Negrão Lopes3. 
 

1*UFMT, Sinop, MT, lucasvr71@hotmail.com, eduardaaraujo1014@gmail.com; 
2Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop, MT, dulandula.wruck@embrapa.br; 
3Embrapa Soja, Londrina, PR, ivani.negrao@embrapa.br. 
 
O objetivo do trabalho foi avaliar a sensibilidade de isolados de Corynespora cassiicola, 
oriundos de áreas com cultivos de soja e algodão do Estado de Mato Grosso. Determinou-
se as concentrações necessárias de fungicidas para diminuição do diâmetro micelial (CE50) 
em 50% de colônias de 9 isolados. Os fungicidas avaliados foram: Trifloxistrobina + 
Protioconazol (T+Pr), Fluxapiroxade + Piraclostrobina (F+Pi), nas concentrações 0; 0,5; 1,0; 
2,5; 5,0; 10; 20 e 50 ppm, e Mancozeb (Ma) nas concentrações 0; 12,5; 50; 200; 250; 300; 
400 e 450 ppm. Foi adotado o delineamento inteiramente casualisado com 3 repetições, 
composto por placas de Petri com meio BDA + tratamentos. As placas foram incubadas e as 
medições foram realizadas até que o micélio cobrisse a placa. Os dados das avaliações 
foram submetidos a análises de regressão não-linear, utilizando-se os modelos probit, logit, 
Weibull 1 e Weibull 2. Cada isolado foi classificado quanto à sensibilidade em: altamente 
sens , moderadamente sens , pouco sensível  ou insensível  Dentre 
as 6 avaliações realizadas, observou-se que, para o fungicida T+Pr, os isolados foram 
classificados como PS (4 e 5) ou I (1, 2, 3, 6, 7, 8 e 9), embora alguns isolados tenham se 
comportado como mais sensíveis nas 2 primeiras avaliações (av.) (1 e 6: AS na av. 1; 3: PS 
nas av. 1 e 2; 8: PS na av. 1; 9: MS na av. 1). Todos os isolados testados com o fungicida 
F+Pi se comportaram como AS (1, 3, 7 e 8) ou MS (2, 4, 5, 6 e 9) em todas as avaliações, 
tendo o isolado 2 se comportado como AS na primeira avaliação e o isolado 8 como MS 
última avaliação. Para o fungicida Ma, em todas as 6 avaliações, os isolados 1, 4 e 5 se 
comportaram como PS, enquanto os isolados 7, 8 e 9 se comportaram como I. Quantos aos 
demais, 3 e 6 se comportaram como AS nas 3 primeiras avaliações mas reduziram a 
sensibilidade nas 3 últimas avaliações: 3 para PS e 6 para I. De modo semelhante, o isolado 
2 se comportou como PS nas 2 primeiras avaliações, mas se comportou como I nas 4 
avaliações seguintes. Esse padrão de perda de sensibilidade dos isolados de C. cassiicola a 
partir da segunda avaliação pode ser um indicativo de maior facilidade de adaptação dessa 
espécie de fungo à exposição aos fungicidas. Os isolados de 1, 2, 3, 4 e 5 foram os mais 
vigorosos. Supõem-se que essa variação é resultado de manejo de fungicidas do local de 
origem das amostras. Assim, ainda são necessários mais estudos e ajustes de metodologia 
para esse tipo de trabalho.  
  
Palavras-chave: Corynespora cassiicola, Controle Químico, Mancha Alvo. 
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