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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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ESPÉCIES E FAMÍLIAS DE PLANTAS TUBEROSAS NAS COMUNIDADES RURAIS DE 
CARLINDA E PARANAÍTA, MATO GROSSO22 

 
Melca Juliana Peixoto Rondon1*, Eulalia Soler Sobreira Hoogerheide2, Juliana de Freitas 

Encinas Dardengo1, Ana Aparecida Bandini Rossi1 
 

1*UNEMAT, Sinop, MT, melrondon1@hotmail.comm, ju_kk@hotmail.com, 
anabanrossi@gmail.com;  
2Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop, MT, eulalia.hoogerheide@embrapa.br. 
  
As tuberosas são espécies que possuem destaque devido a grande importância social e 
econômica. Pois são fontes de alimento altamente nutritivo, e podem ser encontradas 
praticamente em todas as épocas do ano. Sua produção é realizada, em sua maioria, por 
famílias de agricultores de baixa renda, sendo parte da produção destinada à economia de 
subsistência e uma parcela menor destinada à comercialização. Devido a essas 
características, possuem um papel fundamental no combate à pobreza e à fome, fornecendo 
garantia alimentar e nutricional, além de gerar emprego e renda, sobretudo nas regiões mais 
carentes do mundo. O presente trabalho teve como objetivo realizar o levantamento dos 
tubérculos que compõem a agrobiodiversidade dos quintais agroflorestais rurais das 
comunidades rurais do Norte do estado do Mato Grosso. Foram realizados levantamentos 
nas comunidades de São Paulo e São Pedro pertencentes aos municípios de Carlinda e 
Paranaíta, no norte do estado de Mato Grosso. O estudo foi realizado em 10 quintais 
agroflorestais de cada município selecionado, totalizando 20 quintais agroflorestais. A coleta 
de dados foi realizada através da técnica da lista livre, e dos dados analisados de modo 
descritivo. Foram citadas 534 espécies, sendo que destas quatro são tuberosas (0,74%), a 
saber: batata doce (Ipomoea batatas Lam.), inhame (Dioscorea brasiliensis Willd.), 
mandioca (Manihot esculenta Crantz) e taioba (Xanthosoma violaceum Schott.), 
pertencentes às famílias Convolvulaceae, Dioscoreaceae, Euphorbiaceae e Araceae, 
respectivamente. Nota-se que foi citada uma planta anual não convencional (PANC), a 
taioba, conhecida ta . A mandioca foi a principal tuberosa e mais 
citada pelos agricultores. Há oportunidade de se ampliar a biodiversidade de opções de 
raízes para uso nessas comunidades do Norte do Mato Grosso mediante a introdução de 
novas espécies aos agricultores, visando à segurança alimentar e nutricional das 
comunidades estudadas. 
 
Palavras-chave: biodiversidade, comunidade rural, Xanthosoma violaceum Schott.  
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