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Terra  Nova  do  Norte,  esta  localizada  no  extremo  norte  do  estado  do  Mato  Grosso
com o  predomínio  de  sua  vegetação  do  Bioma  Amazônico  em transição  do  bioma
cerrado e, é constituída principalmente por produtores de pequenas propriedades que
tem sua base produtiva no gado leiteiro  e  cultivo de espécies  frutíferas.  O presente
trabalho tem como objetivo avaliar  a  utilização de espécies  frutíferas  da Amazônia
em recuperação de áreas degrada em pequenas propriedades. O estudo foi conduzido
na Comunidade Ribeirão Bonito, realizados durante os meses de novembro de 2009
a  abril  de  2010  onde  foram  realizados  visitas  nas  áreas  e,  coletados  amostras  de
material  e  encaminhada  para  o  laboratório  de  Biologia  vegetal  do  Instituto  de
Ciências  Agrárias  da  Universidade  Federal  De  Mato  Grosso  –  Campus  Sinop  para
posterior classificação. As identificações foram baseadas em literatura especializada
de  tratamento  taxonômico,  e  por  comparações  morfológicas  com  as  exsicatas
incorporadas  no  herbário  do  Campus  da  Universidade  Federal  de  Mato  Grosso.
Durante o estudo foram coletadas 35 amostras com predomínio das espécies arbóreas
60%,  arbustos  20,5%  e  lianas  lenhosa  9,5%.  O  conhecimento  adquirido  por  este
trabalho  deixa  evidente  a  importância  das  espécies  frutíferas  no  comprimento  da
renda familiar e enriquecimento da alimentação da comunidade local e preservação
das espécies da fauna e flora.
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