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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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PERFIL SOCIAL DOS AGRICULTORES QUE PRATICAM A CONSERVAÇÃO ON FARM 
DE MANDIOCA NA BAIXADA CUIABANA, MATO GROSSO34 

 
Eulalia Soler Sobreira Hoogerheide1*, Melca Juliana Peixoto Rondon2. 

 
1*Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop, MT, eulalia.hoogerheide@embrapa.br; 
2UNEMAT, Sinop, MT, melrondon1@hotmail.com. 
 
A diversidade agrícola advém não somente das condições naturais, mas também das 
características culturais e condições socioeconômicas dos agricultores. Estudos que 
busquem caracterizar os agricultores mostram-se relevantes, principalmente por direcionar 
medidas para a conservação da diversidade agrícola e do modo de vida rural, identificando 
e entendendo as diferentes realidades e aspecto de vida dos agricultores. O presente 
trabalho foi realizado com o objetivo de identificar o perfil social de agricultores em 
comunidade rurais da Baixada Cuiabana, que praticam a conservação on farm de mandioca. 
O trabalho foi realizado no ano de 2015 em seis comunidades nos municípios de Poconé, 
Jangada e Cuiabá, sendo aplicado questionário do tipo semiestruturado. Os dados foram 
avaliados de modo descritivo.  Foram entrevistados 125 agricultores. Os agricultores tiveram 
a idade variando entre 83 e 19 anos, sendo a média de 59. O número de agricultores do 
sexo masculino (52%) foi um pouco superior ao feminino (48%). Nota-se que embora haja 
no Brasil um processo de masculinização no campo, nas comunidades estudadas este 
cenário não foi observado. Porém, a população rural ativa está diminuindo na região, o que 
pode comprometer a médio e longo prazo a conservação. Ações de políticas públicas que 
revertam essa situação são necessários para deter a erosão genética desse importante 
tubérculo, visto que a região é tida como centro de diversidade da espécie.  
 
Palavras-chave: Manihot esculenta Crantz, masculinização, envelhecimento. 
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