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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 DE PASTAGEM SOLTEIRA E DE SISTEMA 
SILVIPASTORIL NA AMAZÔNIA MATO-GROSSENSE26  

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

Nascimento2 

 
1*UFMT, Sinop, MT, larissaportiliotti@gmail.com, mikael-jipa@hotmail.com 
2Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop, MT, alexandre.nascimento@embrapa.br. 
 
O óxido nitroso (N2O) é um dos principais gases de efeito estufa (GEE), e os solos 
submetidos à produção agropecuária contribuem para as emissões deste gás. Quantificar as 
emissões de N2O de solos de sistemas integrados silvipastoris pode ajudar entender a real 
contribuição destes sistemas frente ao desafio de mitigação das emissões de GEE. 
Objetivou-se avaliar as emissões de N2O do solo de pastagem solteira e sistema silvipastoril 
na Amazônia Legal mato-grossense. As avaliações foram realizadas no experimento ILPF-
Leite instalado na Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop, MT. Os tratamentos avaliados foram:  
1 - Pastagem solteira de capim Massai (Panicum maximum cv. Massai); 2  Sistema 
Silvipastoril de capim Massai formado no entrerrenque de linhas duplas de eucalipto 
(Eucaliptus urograndhis clone H13) espaçados em 50 m; 3  Sistema Silvipastoril de capim 
Massai formado no entrerrenque de linhas triplas de eucalipto espaçados em 15 m.  
O eucalipto, em todos os sistemas estudados, foi plantando em 2011. As emissões de N2O 
do solo dos referidos sistemas foram realizadas com o uso de 4 câmaras de coleta, cada 
uma considerada uma repetição. Essas câmaras têm base-topo retangular (60 x 40 x 12 
cm). As amostras de gases coletadas em seringas foram transferidas para frascos de vidro e 
as determinações das concentrações de N2O foram realizadas em cromatógrafo gasoso 
(GC-ECD). Os sistemas foram avaliados de outubro de 2018 à setembro de 2019, com 
coletas realizadas no período da manhã nos tratamentos. A estimativa das emissões 
acumuladas (EA) foi calculada por meio da integração trapezoidal utilizando os fluxos de 
N2O. Os resultados de EA foram submetidos à análise de variância. A análise de variância 
indicou que as EA durante o período de avaliação de todos os tratamentos foram iguais 
(p=0,44). As médias das EA foram 1,54, 1,67, 1,70 kg N-N2O ha-1 ano-1 para os tratamentos 
1, 2 e 3, respectivamente. Embora os resultados das EA do solo em um ano tenham sido 
iguais, a dinâmica dos fluxos, as alterações nestes valores ao longo do ano, sempre mostra 
sazonalidade, o que pode ajudar no entendimento do sistema e no manejo para mitigação 
das emissões de N2O. Mesmo reconhecidos por conservarem a umidade no solo, o que 
favorecem o processo de formação de N2O, as EA dos sistemas silvipastoril foram iguais às 
de pastagem solteira. Portanto, pesquisas futuras podem esclarecer o foco dos sistemas de 
silvicultura e pecuária para reduzir as emissões de gases de efeito estufa.  
 
Palavras-chave: eucalipto, lavoura, pastagem, ILPF, mitigação.  
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