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Apresentação 
 
 

 

Em sua décima primeira edição, realizada em 31 de agosto de 2022, a XI 

JCEA promove palestras de pesquisadores que abordam temas importantes e 

atualizados para a complementação na formação científica e acadêmica de futuros 

profissionais: cenário dos fertilizantes no Brasil e Bioeconomia. 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. Na presente edição do evento, em formato online, 

realizada juntamente com o VI Encontro de Ciências e Tecnologias 

Agrossustentáveis, são apresentados 42 trabalhos nas áreas de Agronomia, 

Ciências Ambientais, Medicina Veterinária e Zootecnia, sendo 11 trabalhos 

apresentados na forma oral. Destaco o esforço e dedicação do Comitê de Iniciação 

Científica (CIC) que, com o apoio dos demais empregados da Embrapa, tornou 

possível a realização da XI JCEA e VI ECTA. 
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Produtividade de soja em sistemas iLPF na fase final do crescimento das árvores 
 

Fernanda Vanessa Silva Felix Haese
1
, Cornelio Alberto Zolin

2
, Ciro Augusto de Souza Magalhães

3*
 

 
1
 Graduanda em Engenharia Florestal, bolsista PIBIC/CNPq, UFMT, Sinop, fernandavanessafelix@hotmail.com; 

2
 Engenheiro Agrícola, doutor em irrigação e drenagem, pesquisador da Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop, 

cornelio.zolin@embrapa.br; 
3*

 Engenheiro Agrícola, doutor em ciência do solo, pesquisador da Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop, 
ciro.magalhaes@embrapa.br. 

 

A produção de grãos em sistemas ILPF geralmente ocorre nos primeiros dois anos, já que 
após 3 ou 4 anos a interferência das árvores provoca redução acentuada na produtividade. 
No caso de sistemas em que há desbaste de árvores para diminuição do número de plantas 
por hectare, além da realização da desrama, com a finalidade de se obter árvores de maior 
diâmetro, ocorre diminuição do sombreamento que pode permitir o cultivo de grãos. O objetivo 
foi avaliar a produtividade de grãos de soja no 3º ano após a última intervenção 
(desbaste/desrama) feita no componente florestal. O experimento está implantado em um 
delineamento em blocos ao acaso, com 4 repetições. Foi avaliada a produtividade de grãos de 
soja em quatro tratamentos: lavoura solteira (LAV), integração lavoura-floresta (ILF), convertido 
para renques simples após o 8º ano; integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF1), convertido 
para renques simples após o 4º ano; e integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF2), convertido 
para renques simples após o 8º ano. Nessa safra os tratamentos ILF (3275 kg/ha) e ILPF1 
(3282 kg/ha) não diferiram do LAV (3442 kg/ha), porém o ILPF2 (3188 kg/ha) foi inferior. 
Como os tratamentos ILF e ILPF2 são praticamente iguais, e as diferenças foram relativamente 
pequenas entre eles, provavelmente essa resposta ao desbaste/desrama esteja atingido o 
ponto crítico, o que será confirmado na próxima safra (2022/2023). 
 
Palavras-Chave: agricultura sustentável, agronomia, desenvolvimento sustentável. 
 
Agradecimentos: UFMT, CNPq, MAPA. 
 
 
  


