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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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A ILPF REQUER MAIOR ESFORÇO AMOSTRAL NA QUANTIFICAÇÃO DA 
SERAPILHEIRA DO EUCALIPTO31 

 

Emanuella Farias Santos Souza¹*, Diego Camargo¹, Gerson Uveda Barreto¹, Carina Eler 
Assis2, Natanael Marques dos Santos3, Marina Moura Morales4, Maurel Behling5 
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Para avaliar o estoque de serapilheira em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta 
(ILPF) é necessário saber o número mínimo de amostras coletadas. Assim, o objetivo do 
estudo foi avaliar se a ILPF demanda maior intensidade amostral para quantificação do 
estoque de serapilheira. Os dados foram coletados nos meses de agosto e setembro de 
2019, na área experimental da Embrapa Agrossilvipastoril, no município de Sinop, MT. 
Foram avaliados tratamentos com cultivo de Eucalyptus urograndis, clone H-13, sendo: 
ILPF-T (renques de linhas triplas); ILPF-S (linhas simples); H (plantio homogêneo como 
testemunha). O delineamento experimental de blocos casualizados com três repetições. 
As parcelas de amostragem, com dimensões de 3,0 x 10 m no ILPF-T e 3,0 m x 3,0 m no 
ILPF-S e 3,0 x 3,5 m no H, foram divididas em grides de amostragem de 0,25 m² que 
correspondendo a 120, 36 e 47 subamostras respectivamente. Determinou-se o número de 
amostras simples para formar a composta pela fórmula (n=(t².S²)/(d².m²)), considerando a 
população infinita, em que n é o tamanho da amostra; t a distribuição t de Student a 5%, S² 
a variância amostral, d é o erro na estimativa da média e m a média amostral. Os estoques 
de serapilheira foram menores na ILPF (ILPF-T com m=8,85 Mg ha-1 e S2= 17,61 Mg2 ha-1 e 
o ILPF-S com m=9,55 Mg ha-1 e S2 de 9,42 Mg2 ha-1 comparados ao H com m= 14,16 Mg ha-

1 e S2 de 12,32 Mg ha-1). O coeficiente de variação (CV%) nos ILPF`s foram maiores 
(47,42% no ILPF-T e 32,31% no ILPF-S) que o H (24,79%) demonstrando maior 
heterogeneidade na distribuição da serapilheira nos renques. Assim, a intensidade amostral 
considerando 15% de erro é de 37 amostras simples para o ILPF-T e 20 amostras para o 
ILPF-S, enquanto que para o H são necessárias apenas 9 amostras. Já para o erro de até 
20% a intensidade amostral é de 21 amostras simples para o ILPF-T e 12 amostras para o 
ILPF-S, enquanto que para o H são necessárias penas 5 amostras. Nesta condição, ao 
admitir o erro de até 20% é possível reduzir o esforço amostral de coleta das amostras para 
quantificação da serapilheira, visto que acima desse limite o aumento do número de 
amostras simples não trará ganhos significativos na redução do erro amostral. Portanto, a 
ILPF demanda maior esforço amostral para quantificar a serapilheira e o número de 
amostras depende do arranjo das árvores no renque, linhas simples ou triplas. 
 

Palavras-chave: amostragem, estoque, sistema agroflorestal.  
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