
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 (57 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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AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS REPRODUTIVOS EM NOVILHAS NELORE 
SUBMETIDAS A DIFERENTES SISTEMAS DE PRODUÇÃO4 

 
Kássila Fernanda Bertogna1*, Andressa Groth1, Fagner Júnior Gomes2, Fernando Barbosa 
Kachiyama1, Marcelo Oster Rezende1, Scheila Geiele Kamchen1, Luciano Bastos Lopes3, 

 
1*UFMT, Sinop, MT, kassilafernanda@hotmail.com, andressagroth@hotmail.com, 
f.kachiyama@live.com, marceloosterrezende@gmail.com, scheilamedvet@gmail.com; 
2USP/ESALQ, Piracicaba, SP, fagner_junior@usp.br;  
3Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop, MT, luciano.lopes@embrapa.br. 
                                                   
As condições ambientais em que os bovinos são criados podem afetar o desempenho 
produtivo e reprodutivo. Como resposta ao estresse térmico são observadas alterações 
comportamentais, hormonais que podem levar ao atraso no início da vida reprodutiva em 
novilhas. O desencadeamento da puberdade envolve a interação de hormônios e fatores de 
crescimento, como o IGF-I que estimula a ação de gonadotrofinas durante o 
desenvolvimento puberal. Os sistemas integrados de produção (lavoura-pecuária-floresta) 
fornecem melhor conversão alimentar e reduzem o calor, proporcionando conforto térmico 
ao componente animal, porém são poucos os resultados que os associam ao desempenho 
reprodutivo. O objetivo deste estudo foi avaliar a concentração de IGF-I e a dinâmica 
folicular ovariana de novilhas Nelore em sistemas integrados. O experimento foi conduzido 
na área experimental da Embrapa Agrossilvipastoril, localizada em Sinop, MT, durante o 
período de abril a novembro de 2019. Para tanto, novilhas Nelore pré-púberes (n=48) com 
idade entre 14 e 16 meses e peso médio inicial de 270 kg foram distribuídas nos sistemas 
de produção seguindo o delineamento em blocos casualizados, com quatro repetições. 
Foram avaliados: Pecuária exclusiva (P); Lavoura-pecuária (ILP) e Pecuária-Floresta (IPF) 
com eucalipto em renques simples e triplo. Foi realizada coleta de sangue para dosagem 
hormonal de IGF-I e avaliação ovariana por ultrassonografia transretal, a cada 10 dias.        
A análise estatística foi realizada pelo método de modelos lineares gerais mistos com 
estrutura paramétrica (PROC MIXED, SAS® 9.4). O efeito de sistema foi considerado fixo e o 
efeito de bloco e meses foram considerados aleatórios.  As comparações múltiplas foram 
realizadas pelo teste t de Student (P<0,05). Durante o período o peso médio dos animais foi 
maior no tratamento iLP, diferindo dos demais (P<0,047). A média do diâmetro folicular não 
apresentou diferença (P>0,05). Houve diferença significativa na concentração de IGF-I 
(P<0,0480), sendo obtido maior média IPF triplo (555 ng mL-1) que diferiu dos tratamentos 
IPF simples (498 ng mL-1), ILP (484 ng mL-1) e pecuária exclusiva (464 ng mL-1). Entretanto, 
os tratamentos ILP e pecuária exclusiva não diferiram entre si. A maior concentração 
hormonal no tratamento que contempla o componente florestal, ressalta a importância da 
relação entre conforto térmico e precocidade sexual em novilhas, pois são observadas 
mudanças na concentração de IGF-I no período que antecede à puberdade, atuando na 
modulação da atividade ovariana e desenvolvimento folicular.  
 
Palavras-chave: ILPF, IGF-1, puberdade. 
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