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Publicações abordam variedades 
encontradas no bioma Caatinga
Onde estão nossas variedades? 

Quais são as variedades 
mais adotadas pelos 

agricultores, as melhoradas ou as 
introduzidas pela Embrapa? Essas 
e outras questões fundamentais que 
inquietam a mente dos pesquisadores 
levaram a equipe do projeto 
“Impacto da pesquisa participativa do 
melhoramento genético da mandioca 
no bioma Caatinga”, liderado por 
Clóvis Oliveira de Almeida, a pensar 
e a escrever a publicação “Localização 
georreferenciada de unidades de 
produção com variedades de mandioca 
recomendadas pela Embrapa: biomas 
Caatinga e Mata Atlântica”.

O Documento 60 é resultado de um 
período de um ano de levantamento de 
campo feito pelos pesquisadores Clóvis A l
meida, Áurea Albuquerque, Nilton F. San
ches e José Souza e pelos analistas Cicero 
Lucena e Jacqueline de Araújo, do Setor 
de Gestão de Transferência de Tecnologia. 
Apresenta, por meio da técnica do georre- 
ferenciamento, a localização das principais 
variedades de mandioca introduzidas e lan
çadas pela Embrapa Mandioca e Fruticultu

ra nos biomas Caatinga e Mata Atlântica, 
desde a incorporação da pesquisa partici
pativa ao programa de melhoramento ge
nético de mandioca da Unidade, em me
ados dos anos 90. Estão identificados, em 
várias tabelas, o município, a comunidade, 
a variedade, o ponto georreferenciado, a 
latitude, a longitude, a altitude e o bioma.

A  ideia é, com esses dados, possibili
tar a execução de trabalhos de avaliação 
de adoção e de impacto das variedades. 
“ Eles podem ser muito importantes, por 
exemplo, para orientar ações de dois 
grandes programas liderados pela nossa 
Unidade: ‘Rede cooperativa de avaliação 
e transferência de genótipos de mandio
ca' e ‘Rede de multiplicação e transferên
cia de materiais propagativos de mandio
ca com qualidade genética e fitossanitária' 
(Reniva)”, afirma Almeida.

Outro resultado do projeto é a pu
blicação “ Método exploratório de indica
dores de adoção de variedades melhora
das”, de autoria de Almeida, que propõe 
um método exploratório para calcular os 
indicadores de adoção de variedades me
lhoradas especialmente recomendado em 
caso de falta de séries históricas acerca 
do processo de adoção. “A  quase ausên

cia desses dados constitui o principal obs
táculo à realização de estudos de adoção 
de variedades melhoradas na Embrapa e 
de impacto de novas variedades. Assim 
sendo, o desafio é extrair e multiplicar 
o número de informações contidas em 
um conjunto limitado de dados coletados 
em campo sobre o processo de adoção 
dessas variedades melhoradas”, afirma A l
meida. O  método é composto por 12 in
dicadores de adoção, agrupados em três 
categorias principais: alcance, velocidade 
e eficiência.

Embora possa ser utilizado para la
vouras temporárias e permanentes, o 
método abordado na publicação calcula 
os indicadores de adoção de duas varie
dades de mandioca lançadas pela Embra
pa: ‘BRS Formosa' e ‘BRS Kiriris'. A  ‘BRS 
Formosa' foi lançada em 2003 na micror- 
região de Guanambi (BA) com o propó
sito de conter o avanço da bacteriose, a 
principal doença da mandiocultura local. 
Já a ‘BRS Kiriris', lançada em 2001, foi di
recionada para a região semiárida de Ser
gipe, onde a mandiocultura enfrenta sé
rios problemas com a podridão radicular 

As publicações podem ser bai
xadas gratu itam ente no endereço 
http://www.cnpmf.embrapa.br/index. 
php?p=publicacoes-on_line.php

Integrantes da equipe do 
projeto (Clóvis Almeida, Áurea 
Albuquerque, Cicero Lucena e 
Clóvis Silva) visitam produtores da 
‘BRS Kiriris' em Sergipe
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