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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 ÓXIDO NITROSO DO SOLO SOB MONOCULTIVOS E EM SISTEMA DE 
INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTA NA AMAZÔNIA MATO-GROSSENSE7  
 

Mikael de Souza Silva1*, Larissa Gabriela Portiliotti de Paula1, Alexandre Ferreira do 
Nascimento2 

 
1*UFMT, Sinop, MT, mikael-jipa@hotmail.com, larissaportiliotti@gmail.com; 
2Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop, MT, alexandre.nascimento@embrapa.br. 
 
A avaliação das emissões de gases de efeito estufa (GEE) de sistemas integrados de 
produção, bem como em suas modalidades de monocultivos, permite mensurar a 
contribuição dos sistemas agropecuários para o aquecimento global. O objetivo dessa 
proposta foi avaliar as emissões de óxido nitroso (N2O) do solo sob monocultivo e em 
integração lavoura-pecuária-floresta nas condições edafoclimáticas da Amazônia mato-
grossense. As avaliações foram realizadas no experimento ILPF-Corte instalado na 
Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop, MT. Os tratamentos avaliados foram: 1 - Floresta 
plantada (Eucaliptus urograndhis clone H13); 2 - Lavoura: soja no verão + milho safrinha 
consorciado com pasto (Urochloa brizantha cv. Marandu); 3 - Pastagem exclusivo de capim 
Marandu; e 4 - Integração lavoura-pecuária-floresta: soja no verão + milho safrinha 
consorciado com pasto, todos cultivados entre renques (30 m) do plantio de floresta com 
renques triplos, formando pastagem entre renques (30 m). O eucalipto de todos os sistemas 
foram plantando em 2011. As emissões de N2O do solo dos referidos sistemas de cultivo 
foram realizadas com o uso de 4 câmaras (repetições) modelo base-topo retangular 
(60x40x12 cm) com coletas de amostras de gases em seringas e as determinações dos 
gases foram realizadas em cromatógrafo gasoso. Os sistemas foram avaliados de agosto de 
2019 a julho de 2020, com coletas realizadas no período da manhã nos sistemas 
supracitados. Os fluxos de N2O foram utilizados para estimativa das emissões acumuladas 
(EA) por meio da integração trapezoidal. Os resultados de EA foram submetidos a análise 
de variância e teste de médias Tukey ao nível de 5% de probabilidade. As emissões 
acumuladas durante o período de avaliação foram menores nos tratamentos 1 e 4, com 
valores de 860 g ha-1 e 1260 g ha-1, respectivamente, iguais entre si, porém diferentes dos 
demais tratamentos, com emissões mais elevadas. A maior emissão foi observada na 
pastagem, com valor de 2180 g ha-1, que diferiu da lavoura, que emitiu 1710 g ha-1 no 
período de avaliação. As menores EA na ILPF e na floresta plantada indicam ques estes 
sistemas, alinhados ao plano ABC, podem ser utilizados para a mitigação das emissões de 
GEE do setor agopecuário. Embora com maior uso do solo, o sistema ILPF emitiu a mesma 
quantidade de N2O do sistema solteiro de eucalipo, e menor quantidade em relação a 
lavoura e pastagem solteiras, indicando assim um potencial do sistema integrado em 
produzir alimento com menor emissões de GEE.  
 
Palavras-Chave: Eucalipto, lavoura, pastagem, ILPF, mitigação.  
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