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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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TUBEROSAS CONSERVADAS EM QUINTAIS PERIURBANOS DE SINOP, MATO 
GROSSO21 

 
Melca Juliana Peixoto Rondon1*, Eulalia Soler Sobreira Hoogerheide2 

 
1*UNEMAT, Sinop, MT, melrondon1@hotmail.com. 
2Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop, MT, eulalia.hoogerheide@embrapa.br. 
 
Os quintais periurbanos tem um papel fundamental na relação homem/planta, embora sejam 
pouco estudados. Estes sistemas são dinâmicos e o conjunto de espécies e variedades 
mudam ao longo do tempo. As tuberosas estão bem representadas no conjunto de plantas 
domesticadas na América Central e do Sul, e relacionadas à segurança alimentar e 
nutricional das famílias. O objetivo do trabalho foi realizar o levantamento das espécies 
tuberosas utilizadas em quintais periurbanos de Sinop, com a finalidade de contribuir com a 
Política Estadual de Apoio à Agricultura Urbana do estado do Mato Grosso (Lei Nº 10.824, 
de 05 de fevereiro de 2019) que está voltada para a segurança alimentar e nutricional da 
população, em bases sustentáveis. O trabalho foi realizado em dez propriedades em torno 
de Sinop, Mato Grosso, em que se aplicou questionário semiestruturado e a técnica da lista 
livre aos agricultores, sendo as espécies citadas classificadas com o sistema APG III 
(Angiosperm Phylogeny Group) 

. No total, 161 espécies foram 
identificadas. Quatro delas são tuberosas (2,48%), pertencentes às famílias Dioscoreaceae, 
Euphorbiaceae e Convolvulaceae. As Dioscoreaceae foram representadas por cará-doce 
(Dioscorea brasiliensis Willd.) e inhame (Dioscorea cavennensis Lam.). Já a Convolvulaceae 
pela batata-doce (Ipomoea batatas (L.) Lam), e finalmente Euphorbiaceae pela a mandioca 
(Manihot esculenta Crantz.). A mandioca foi à espécie alimentar mais citada pelos 
agricultores, dentre todas. Nota-se que não foi citada nenhuma Planta Anual não 
Convencional (PANC). A mandioca é o principal tuberosa dos quintais de Sinop, e a adoção 
de novas espécies de tubérculos é importante para ampliar a variabilidade desse tipo de 
planta nos quintais periurbanos. 
 
Palavras-chave: segurança alimentar, tubérculo, Manihot esculenta Crantz. 
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