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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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A agrobiodiversidade pode ser entendida como um processo de relações e interações do 
manejo da diversidade, entre e dentro de espécies, com conhecimentos e manejo de 
múltiplos agroecossistemas. O objetivo do trabalho foi realizar o levantamento das espécies 
mantidas por agricultores de Nova Guarita, MT, classificá-las em exóticas ou nativas e 
conforme a sua utilização, de acordo com a literatura. A pesquisa foi realizada em duas 
comunidades rurais denominadas comunidade Frei Galvão e Santa Maria Madalena, no 
período de janeiro a abril de 2020. Para este estudo foi aplicado a lista livre, ou seja, citação 
livre de espécies pelo agricultor seguido de turnês guiadas e observação direta nos quintais, 
matas e roças. As espécies mencionadas pelos agricultores foram posteriormente 
identificadas com respectivos nomes científicos, bem como origem biogeográfica, como 
nativa ou exótica.  Os dados obtidos foram categorizados e manipulados, sendo que 67% 
(90) eram exóticas e 33% (44) nativas. Dentre as espécies mais citadas exóticas estão a 
mangueira (Mangifera indica L.), banana (Musa acuminata L.)  e cebolinha (Allium 
schoenoprasum), todas de origem asiática. As nativas mais citadas foram abacaxi (Ananas 
comosus) e a mandioca (Manihot esculenta Crantz).  As espécies vegetais foram também 
agrupadas nas categorias de uso alimentar, medicinais e outros usos (ornamental, lenha, 
madeira, proteção, sombreamento). Foi possível observar que as espécies utilizadas para a 
alimentação superam as demais categorias, com 74% do total, sendo outros usos 18% e 
plantas medicinais foi 8%. Algumas espécies se adequam a múltiplos uso (alimentícias, 
medicinal e outros de usos) que foram jatobá, caju, ingá, abacate e coco-da-baía. O cultivo e 
produção nos quintais, roças e matas contribui para incremento da diversidade vegetal por 
meio da combinação entre espécies exóticas e nativas com várias utilidades. 
 
Palavras-chave: espécies exóticas, espécies nativas, mangueira, mandioca, abacaxi. 
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