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A agricultura tradicional é um importante mantenedor da agrobiodiversidade nos sistemas 

agrícolas. A Baixada Cuiabana é uma das poucas regiões que ainda mantém as antigas 

características de comunidades de agricultores de subsistência, que ocupam secularmente área de 

sesmarias e apresentam expressiva diversidade de mandioca, visto o MT ser um dos centros de 

origem dessa espécie. O objetivo do trabalho foi avaliar o uso e conservação das mandiocas 

crioulas em seis comunidades tradicionais, distribuídas em três municípios: Cuiabá, Jangada e 

Poconé. Aplicou-se um questionário com perguntas abertas e fechadas com enfoque nos 

objetivos, e os dados interpretados. As comunidades foram selecionadas em 2011, mediante o 

contato com técnicos da extensão rural. A comunidade de Cuiabá, Rio dos Couros, tinha na 

produção da farinha uma das suas principais atividades. Atualmente há uma farinheira, porém, 

desativada. Os agricultores possuem idade média por volta de 50 anos, e conservam um grande 

acervo, pois para dez unidades familiares foram identificadas 29 variedades crioulas. Porém, 

praticamente não se cultiva mais a mandioca para fins de produção da farinha, devido ao esforço 

que a atividade exige, sendo que os filhos não seguem mais a atividade dos pais. Em Jangada, 

quatro comunidades foram avaliadas, e apenas duas apresentaram farinheiras comunitárias. 

Porém, a renda das pessoas em geral é bem diversificada, não dependendo mais da mandioca. 

Entretanto, não o era assim no passado, pois muitos citaram que criaram seus filhos produzindo a 

farinha e comercializando. Quanto às variedades, citou-se entre 2-6 por agricultor, sendo 

contabilizadas 33 no total. A mais citada foi a “broto branco”, principalmente por ser boa para 

farinha, mas não para consumo. A comunidade São Benedito, situada em Poconé, tem na cultura 

da mandioca a mais importante atividade. As diversas gerações vivem na comunidade e 

trabalham em forma de mutirão. Ali, foram identificadas 11 variedades, mas há preferência pela 

variedade “brava”, devido ao maior rendimento de farinha. O produto possui mercado garantido 

e possibilidade de alcançar maiores índices, porém, há limitação por baixa produtividade. O 

acervo das variedades de cada município é bem exclusivo, e tampouco foram citadas as 

melhoradas, como IAC ou Embrapa. Os agricultores dessa região dizem reconhecer as 

mandiocas de sementes nas suas roças, chegando a planta-las e seleciona-las. A Baixada 

Cuiabana é um rico mantenedor da variabilidade da mandioca crioula, e a descontinuidade da 

atividade agrícola coloca em risco de perda de materiais que foram selecionadas ao longo dos 

anos, tanto por seleção natural como ação humana, e que já são amplamente adaptadas ao meio 

possuindo resiliência perante o ambiente e às mudanças climáticas.  
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