
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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CARACTERIZAÇÃO AGRONÔMICA DE GENÓTIPOS DE SORGO SACARINO, 
MATÉRIA-PRIMA ALTERNATIVA A CANA-DE-AÇÚCAR PARA PRODUÇÃO DE 

ETANOL27 
 

Felipe Todescatto*1, Flávio Dessaune Tardin2, Murilo Henrique de Freitas1, Jéssica dos 
Santos1, Juliana Maria Silva de Souza1, Maria Antonia Bertolucci da Rosa1, Vera Lúcia 

Simões André3, Rafael Augusto da Costa Parrella2  
 

1*UFMT, Sinop, MT, felipetodescatto123@gmail.com, jeh_zoo@hotmail.com, 
cavenaguijuliana97@hotmail.com, maribdarosa@hotmail.com, murilofreeitas@gmail.com; 
2Embrapa Milho e Sorgo, Sinop, MT, flavio.tardin@embrapa.br, rafael.parrella@embrapa.br; 
³Unemat, Sinop, MT, verinha_lu_13@hotmail.com. 
 
O sorgo sacarino surge como uma matéria prima alternativa para utilização na entressafra 
da cana-de-açúcar em usinas de etanol, por sua semelhança a cana, no quesito de produzir 
colmos com caldo rico em açúcares fermentáveis, porém com ciclo muito inferior ao da 
cana. Visando avaliar características agronômicas de diferentes genótipos de sorgo sacarino 
e identificar aqueles mais promissores ao cultivo, na Safra 2019, foi realizado na Embrapa 
Agrossilvipastoril, Sinop, MT, um experimento com 24 híbridos experimentais, além da 
testemunha comercial BRS 511. O delineamento experimental foi de blocos ao acaso, com 
três repetições. As parcelas úteis foram formadas por duas fileiras de 5 m de comprimento e 
espaçadas em 0,70 m. Foram avaliadas as características de altura, florescimento, 
produção de matéria verde (PMV) e de sólidos solúveis totais (SST). Os dados obtidos 
foram submetidos a análise de variância (ANOVA) e, posteriormente, as médias dos 
genótipos para cada variável foram submetidas ao teste de agrupamento proposto por Scott-
Knott (P<0,05). Pela ANOVA, confirmou-se a existência de diferenças significativas (P<0,01) 
entre genótipos para todas as variáveis analisadas, demonstrando a existência de 
variabilidade genética e possibilidade de seleção dos genótipos de interesse agronômico.  
O teste de Scott-Knott, gerou quatro grupos de médias para a característica altura, onde os 
genótipos mais altos apresentaram porte médio de 4,98 m. Os mais baixos mediram 3,06 m 
de altura, em média. Grande variabilidade foi observada quanto ao florescimento, sendo os 
genótipos divididos em 11 grupos de médias. O mais tardio floresceu aos 134 dias após o 
plantio (DAP). Já os genótipos mais precoces floresceram em média aos 65 DAP. Quanto a 
PMV, quatro grupos foram formados, onde os genótipos com maior PMV apresentaram valor 
médio de 92,63 t ha-1. Em contraste, o grupo menos produtivo apresentou valor médio de 
PMV de 43,19 t ha-1. Referente ao teor de SST, também se observou a formação de quatro 
grupos, onde os genótipos com os maiores valores de SST mediram, em média, 17,3 oBrix. 
O grupo com menores teores de SST apresentou valor médio de 12,1 oBrix. Por meio destes 
resultados podemos confirmar a existência de variabilidade genética entre os híbridos, de 
forma que demonstra a viabilidade e importância do melhoramento genético para o 
desenvolvimento e seleção de genótipos que após avaliados em diferentes locais e anos 
poderão ser ofertados ao mercado como nova cultivar comercial. 
 
Palavras-chave: Sorghum bicolor; melhoramento, usinas, cana-de-açúcar. 
 
 

 
  

                                                
27 Agradecimentos: à Embrapa, à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso, ao 
CNPq e ao meu orientador e colegas de estágio. 


