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Apresentação 
 
 

 

Em sua décima primeira edição, realizada em 31 de agosto de 2022, a XI 

JCEA promove palestras de pesquisadores que abordam temas importantes e 

atualizados para a complementação na formação científica e acadêmica de futuros 

profissionais: cenário dos fertilizantes no Brasil e Bioeconomia. 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. Na presente edição do evento, em formato online, 

realizada juntamente com o VI Encontro de Ciências e Tecnologias 

Agrossustentáveis, são apresentados 42 trabalhos nas áreas de Agronomia, 

Ciências Ambientais, Medicina Veterinária e Zootecnia, sendo 11 trabalhos 

apresentados na forma oral. Destaco o esforço e dedicação do Comitê de Iniciação 

Científica (CIC) que, com o apoio dos demais empregados da Embrapa, tornou 

possível a realização da XI JCEA e VI ECTA. 
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Situação da fruticultura em Terra Nova do Norte, Mato Grosso 
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1
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Uma das atividades produtivas de destaque na agricultura familiar de Terra Nova do Norte é a 
fruticultura. Visando identificar a situação da fruticultura foi realizado um diagnóstico. 
Foram levantadas informações junto à Cooperativa Agropecuária Mista Terranova (Coopernova) e à 
Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Empaer) por meio do 
seu escritório local, para a identificação dos fruticultores. Foram aplicados questionários 
semiestruturados de fevereiro a maio de 2019, com 45 fruticultores de um total de 
54 fruticultores levantados. As questões eram sobre: espécies frutíferas cultivadas e tamanho 
dos cultivos, custo de produção e receita anuais, práticas adotadas nos cultivos, produção, 
processamento, comercialização, uso de mão de obra durante o ano, criações associadas, 
situação jurídica da propriedade, benfeitorias e equipamentos, aspectos de motivação e 
interesse em fruticultura, participação em capacitações e sobre meio ambiente. As informações 
foram sistematizadas em planilhas e analisadas por meio de gráficos, tabelas e descrições. 
Verificou-se que as espécies mais cultivadas em ordem decrescente eram: acerola (43,9% dos 
produtores), caju (38,6%), maracujá (29,8%), pequi (26,3%), goiaba (25,5%), cupuaçu (14%), 
graviola e abacaxi (ambos 10,5%). As atividades que mais demandavam mão de obra eram 
para a colheita do caju; práticas de polinização manual, aplicação de defensivos e colheita de 
maracujá; e colheita da acerola. A maioria das propriedades (59,6%) foi obtida por direito de 
posse, 44,7% dos fruticultores utilizavam irrigação, 73,7% das propriedades tinham até 50 ha, 
27,1% dos fruticultores dependiam de poço para fazer irrigação. De modo geral, a fruticultura 
era importante fonte de renda nas propriedades e muitos produtores ainda estavam dispostos a 
continuar e a investir no setor. 

Palavras-Chave: Renda familiar, transferência de tecnologia, diversificação de cultura, 
propriedade rural. 

Agradecimentos: Fundo Amazônia, Coopernova. 




