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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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NÚMERO DE ETNOVARIEDADES DE MANDIOCA E FORMAS DE CONSERVAÇÃO NA 
COMUNIDADE RIO DOS COUROS, BAIXADA CUIABANA, MATO GROSSO33 

 
Eulalia Soler Sobreira Hoogerheide1*, Melca Juliana Peixoto Rondon2. 

 
1*Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop, MT, eulalia.hoogerheide@embrapa.br; 
2UNEMAT, Sinop, MT, melrondon1@hotmail.com.  
 
Os agricultores tradicionais da Baixada Cuiabana são mantenedores da diversidade 
genética de mandioca na região Centro-Oeste do Brasil. Descrever as preferências e 
hábitos que eles possuem e como realizam a lida com a cultura contribui para compreender 
o universo relacionado a esses agricultores. Este trabalho foi realizado com o objetivo de 
levantar o número de etnovariedades de mandioca e as formas de conservação dentro das 
propriedades. Foram entrevistados dez agricultores tradicionais com questionário 
semiestruturado no ano de 2015 na comunidade Rio dos Couros, Cuiabá, Mato Grosso. 
As questões versavam sobre número de etnovariedades conservadas, e o local dentro da 
propriedade que os agricultores mantinham seus acervos. Os dados foram analisados de 
modo descritivo.  No total, foram mencionadas 44 etnovariedades, sendo 29 diferentes, e 15 
que se repetiram em mais de uma propriedade. O número de materiais por agricultor variou 
de três a seis. Os locais de manutenção do acervo dentro da propriedade foram definidos 
como quintal e roça. Observou-se que 20% dos agricultores mantinham todo seu acervo de 
etnovariedades no quintal, 50% nas roças e 30% em ambos os locais. Observou-se também 
que o agricultor com maior número de etnovariedades (6) foi o que preferiu manter todas no 
seu quintal, sendo este o agricultor com maior faixa etária dentre todos. Já os agricultores 
que mantinham nos dois locais, quintal e roça, preferiam deixar em torno das suas casas 
àquelas etnovariedades recém adquiridas, para avaliarem o seu potencial, e posteriormente 
plantá-las na roça. Já o agricultor com menor número de etnovariedades (3) mantinham-nas 
todas na roça, e nenhuma no seu quintal. Segundo os agricultores, manter parte do acervo 
no quintal permite uma melhor observação, sendo assim levada para as roças apenas 
àquelas que interessam. O hábito de manter no quintal o acervo das etnovariedades 
contribui para a conservação e ampliação da variabilidade, visto que nesse espaço as 
plantas florescem e intercruzam entre si, produzindo sementes, e os agricultores cultivam-
nas posteriormente. Na comunidade Rio dos Couros, os quintais em torno das casas 
funcionam como um importante espaço de conservação e ampliação da variabilidade das 
mandiocas.  
 
Palavras-chave: Manihot esculenta Crantz, roça, quintal. 
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