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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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SENSIBILIDADE DE ISOLADOS DE Colletotrichum truncatum A FUNGICIDAS, NA 
CULTURA DA SOJA, EM MATO GROSSO37 

 
Maria Eduarda de Araújo Melo1*, Dulândula Silva Miguel Wruck2, Lucas Rodrigues Versari1, 

Ivani de Oliveira Negrão Lopes3 

 
1*UFMT, Sinop, MT, eduardaaraujo1014@gmail.com, lucasvr71@hotmail.com; 
2Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop-MT, dulandula.wruck@embrapa.br;   
3Embrapa Soja, Londrina, PR, ivani.negrao@embrapa.br 
 
A sensibilidade de isolados de Colletotrichum truncatum foi investigada por meio de 
estimativas de concentrações efetivas na redução do diâmetro de colônias do fungo em 50% 
(CE50), quando expostos às concentrações de 0; 0,5; 1,0; 2,5; 5,0; 10; 20; 50 ppm dos 
fungicidas Trifloxistrobina + Protioconazol (T+Pr), Fluxapiroxade + Piraclostrobina (F+Pi), e 
de 0; 12,5; 50; 200; 250; 300; 400; 450 ppm do fungicida Mancozeb. Foram avaliados 8 
isolados de C. truncatum provenientes de 6 municípios do Estado de Mato Grosso. Para a 
condução dos testes, foi adotado o delineamento experimental inteiramente casualisado 
com 3 repetições por tratamento, em que cada repetição consistiu em um disco de 5 mm da 
colônia de um isolado, aplicado a uma placa de petri com meio BDA + tratamento. As placas 
foram incubadas e as medições foram realizadas dia sim, dia não, durante 15 dias. 
Os dados das avaliações foram submetidos a análises de regressão não-linear, utilizando-se 
os modelos probit, logit, Weibull 1 e Weibull 2, a fim de se identificar qual modelo melhor 
representava a relação entre as concentrações de cada fungicida e os crescimentos 
miceliais de cada isolado. Com as estimativas obtidas, os isolados foram classificados 

. Um isolado pode não apresentar resposta significativa à 
concentrações crescentes de um fungicida, o que inviabiliza a obtenção de modelos 
preditivos para se gerar estimativas de CE50. Tal relação foi verificada por meio da 
significância do coeficiente angular (b) da equação de regressão linear entre o logaritmo das 
concentrações e o crescimento micelial. Geralmente, quando b não foi significativo, nenhum 
dos 4 modelos considerados nesse estudo convergiram. Nesses casos, o isolado foi 
considerado insensível. Para o fungicida T+Pr, os isolados foram classificados como: PS (5) 
e I (1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8). As classificações para os isolados testados com o fungicida F+Pi 
foram: MS (2, 5 e 6), PS (7), e I (1, 3, 4 e 8). Para Mancozeb somente o isolado (1) obteve a 
CE50 menor que 50 ppm. Devido a problemas com o meio de cultura, não obtivemos 
resultados do isolado 4, o que não interferiu na análise dos demais. Observou-se que alguns 
isolados de C. truncatum têm se comportado como pouco sensíveis ou insensíveis aos 
fungicidas avaliados, necessitando assim, de pesquisas complementares para elucidar o 
problema. 
  
Palavras-chave: Antracnose, Controle Químico, Glycine max. 
 
 
 
  

                                                
37 Agradecimentos: Aprosoja, MT e CNPq pela bolsa de Iniciação Científica PIBIC. 


