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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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EMISSÕES DE N2O EM SOLOS E RIZOSFERA DE SOJA E MILHO CULTIVADOS EM 
SISTEMAS INTEGRADOS DE PRODUÇÃO42 

 

Djovane Mikael Rempel1*, Alexandre Ferreira do Nascimento2, Anderson Ferreira2 

 
¹*UFMT, Sinop, MT, djovane_rempel@hotmail.com; 
²Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop, MT, alexandre.nascimento@embrapa.br, 
anderson.ferreira@embrapa.br. 
 
Os estudos de emissões de gases do efeito estufa são realizados em câmaras estáticas que 
abrangem áreas de linha e entrelinha da cultura que compõe o sistema de produção em 
avaliação. Por falta de informações na bibliografia de como a microbiota da rizosfera pode 
interferir nas emissões de gases, esse estudo foi realizado em câmaras menores, para 
avaliar a influência da região rizosférica e dos sistemas de produção nas emissões do gás 
N2O. Foram distribuídas oito câmaras em cada sistema integrado e exclusivo de produção. 
O experimento foi conduzido no campo experimental da Embrapa Agrossilvipastoril, nas 
culturas da soja e milho respectivamente. Na soja -N2O m-2 
h-1 na rizosfera do cultivo exclusivo durante o estádio reprodutivo 4, na fase de 
desenvolvimento tardio da planta, nos períodos de início de formação de legumes e quando 
as raízes e os nódulos da soja estavam entrando em decomposição. Nas avaliações do 
mil -N2O m-2 h-1 na entrelinha, no estádio vegetativo 6, ocorrendo 
após 2 semanas a adubação nitrogenada aplicada, que representava uma fonte importante 
de N2O. Esse aumento da disponibilidade de nitrogênio inorgânicos contribui para os 
processos de nitrificação e desnitrificação. Houve maior emissão de N2O acumulado na linha 
de semeadura na cultura da soja nos dois sistemas quando comparado com a entrelinha. 
A rizosfera é uma área de maior atividade de microrganismos, que são responsáveis por 
60% de emissões de N2O.  As emissões foram maiores na cultura do milho, nos sistemas 
integrados e a rizosfera não diferiu da entrelinha. Na cultura do milho não houve diferença 
de emissão de N2O na linha em comparação à entrelinha. Possivelmente a grande 
disponibilidade nutricional do experimento provocou nas plantas de milho + Urochloa um 
aumento da área superficial de raízes. Com esses resultados ficou evidente que o uso de 
câmaras menores e mais setorizadas pode influenciar nos resultados obtidos no tocante a 
emissão de N2O na cultura da soja, já que os valores de emissões mudam de acordo com o 
local de instalação das câmaras. Adicionalmente, observou-se que o manejo do solo com 
sistema integrado não resultou em mitigação das emissões de N2O, mas essa informação é 
mais robusta quando avaliado o balanço de emissões. 
 
Palavras-chave: rizosfera, intensificação sustentável, ILPF. 
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