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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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TOLERÂNCIA DE CULTIVARES E LINHAGENS DE FEIJÃO-CAUPI AO HERBICIDA 
DICLOSULAM40 

Aleixa de Jesus Silva1*, Fernanda Satie Ikeda2, Sidnei Douglas Cavalieri3,  
Eliezer Antonio Gheno4, José Ângelo Nogueira de Menezes Júnior5,      

Helen Maila Gabe Woiand1, Ana Claudia Oliveira Canezin1, Rafael Prado1, 
Eduarda Ferraz Marcon1, Vinícius Gaieski Paladino1 

1*UFMT, Sinop, MT, aleixa.candido@yahoo.com, helen.woiand@hotmail.com, 
anacanezin@hotmail.com, rafaelpradomt.rp@gmail.com, duda.f.m@hotmail.com, 
vinigpaladino@gmail.com; 
2Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop, MT, fernanda.ikeda@embrapa.br; 
3Embrapa Algodão, Sinop, MT, sidnei.cavalieri@embrapa.br; 
4Coacen, Sorriso, MT, eliezer.gheno@gmail.com;  
5Embrapa Meio Norte, Sinop, MT, jose-angelo.junior@embrapa.br;  

Ao considerar que há apenas dois herbicidas registrados para a cultura do feijão-caupi e que 
o diclosulam seria uma alternativa no controle químico de plantas daninhas de folhas largas
e estreitas em pré-emergência, objetivou-se com este estudo identificar cultivares e
linhagens de feijão-caupi tolerantes ao herbicida. O ensaio 1 foi conduzido em casa de
vegetação no delineamento de blocos completos casualizados (DBC) com três repetições.
Avaliaram-se seis cultivares (BRS Imponente, BRS Itaim, BRS Guariba, BRS Novaera, BRS
Pajeú e BRS Tumucumaque) e 14 linhagens de feijão-caupi (dez da classe comercial cores:
IN70, IN49, IN47, IN35, IN23, IN19, IN14, IN11, CO12, CO3 e quatro da classe comercial
fradinho: FR28, FR26, FR22 e FR21) com a aplicação de três doses do herbicida (0D, ½D e

1D, sendo D equivalente a 35 g ha-¹ de diclosulam). O ensaio foi conduzido em vasos com 
solo argiloso de pH 5,7 e 13,39 g dm-3 de matéria orgânica (MO), onde se avaliou o número 
de plantas aos 7 e 35 dias após aplicação (DAA), a massa seca da parte aérea e a área 
foliar de trifólios aos 35 DAA e a fitointoxicação aos 7, 14 e 21 DAA. O ensaio 2 foi 
conduzido no campo em DBC e em faixas, no esquema fatorial 10x2 com 4 repetições. 
Devido à baixa fitointoxicação causada pelo diclosulam no ensaio 1, optou-se por avaliar no 
ensaio 2 as seis cultivares e três linhagens da classe comercial cores, sendo uma linhagem 
de maior (CO3: 0% de fitointoxicação com 1D) e duas de menor tolerância ao diclosulam 
(IN49 e IN35: 1% e 0,7% de fitointoxicação com 1D, respectivamente) aos 14 DAA e a 
linhagem FR26 da classe comercial fradinho. O ensaio foi conduzido em solo argiloso com 
pH 5,8 e 36,10 g dm-3 de MO, avaliando-se as variáveis estande aos 7 DAA; fitointoxicação 

aos 7, 14, 21 e 28 DAA; estande na colheita, vagens planta-¹, grãos vagem-¹ e massa de 
100 grãos e rendimento. Procedeu-se à análise de variância dos dados do ensaio 1, 
comparando-os pelo teste de Scott-Knott (p 0,05), enquanto os do ensaio 2 foram pelo teste 
de Tukey (p 0,05). O herbicida diclosulam proporcionou reduzida fitointoxicação (<15%) nos 
dois ensaios e efeito em todas as avaliações. Verificou-se interação dos fatores apenas aos 
14 DAA com recuperação das plantas nas avaliações seguintes. As injúrias nas plantas não 
foram suficientes para ocasionar prejuízos nas demais variáveis analisadas nos dois 
estudos. Desse modo, conclui-se que as linhagens e cultivares avaliadas de feijão-caupi são 
tolerantes ao herbicida diclosulam. 

Palavras-chave: Vigna unguiculata (L.) Walp., feijão de corda, fitotoxicidade. 

40 Agradecimentos: Ao CNPq pela concessão de bolsa de iniciação científica à primeira autora e à 
Cooperativa Agropecuária e Industrial Celeiro do Norte (Coacen) pela disponibilização da área e 
colaboração na condução do experimento. 


