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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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DIVERSIDADE DE PLANTAS MANTIDA POR ASSENTADOS DE COMUNIDADES 
RURAIS DE NOVA GUARITA, MATO GROSSO20 

 
Leonícia Goulart de Oliveira Silva1*, Eulalia Soler Sobreira Hoogerheide2, Ana Aparecida 

Bandini Rossi1 
 

1*UNEMAT, Alta Floresta, MT, leoniciags@hotmail.com, anabanrossi@gmail.com; 
2Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop, MT, eulalia.hoogerheide@embrapa.br. 
 
Faz parte da história a exploração dos recursos naturais para a sobrevivência humana e a 
intervenção sobre o ecossistema associado a inventividade, criatividade e interação com o 
ambiente natural. O objetivo do trabalho foi identificar as famílias botânicas e espécies 
mantidas pelos agricultores de Nova Guarita, Norte do Mato Grosso, bem como o índice da 
agrobiodiversidade por eles mantidos. O estudo foi realizado em duas comunidades rurais, 
assentadas, localizada no município de Nova Guarita, MT, no período de janeiro a abril de 
2020. Foi aplicado a técnica de lista livre de espécies seguido de turnês guiadas e 
observação direta nos quintais, roças e matas. Para a análise dos dados obtidos foram 
realizadas análises de distribuição espacial de cada espécie, mediante a frequência 
absoluta (FA) e frequência relativa (FR) de todas as espécies amostradas. A diversidade de 

. 
Foram identificadas 134 espécies expressando média geral 59,1 indivíduos por 
propriedades. As espécies catalogadas foram classificadas por famílias botânicas. 
Foram identificadas 47 famílias, sendo as Cucurbitaceae a mais representativa. Os Índices 
de Shannon obtidos para as propriedades estudadas tiveram uma amplitude de 0,54 a 3,34, 
indicando uma grande diferença na riqueza de espécies, bem como na diversidade 
apresentada nestas áreas. Os resultados expressam que a eficiência da diversidade de 
espécies depende do envolvimento da comunidade em subsidiar seus moradores, estes 
terminam por desempenhar papel fundamental na conservação de espécies e variedades de 
plantas. 
 
Palavras-chave: agrobiodiversidade, agricultores familiares, famílias botânicas, 
cucurbitaceae, espécies. 
 
  

                                                
20 Agradecimentos: Fundo da Amazônia/BNDES. 


