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DIÁRIO DE VIAGEM

Harley, da 
EBDA, e Clóvis 

(3° e 4 ° da esq. 
p / dir.) com 

agricultores de 
Caetité

Projeto avalia adoção de variedade de mandioca na BA
O  analista Cicero Lucena enviou relato de atividades do projeto “Impacto da pesquisa participativa do melhoramento genético 

da mandioca no bioma Caatinga", realizadas de 2 6  a 3 0  de outubro. A  equipe, formada por Cicero, o pesquisador Clóvis 

Almeida (líder do projeto) e o engenheiro agrônomo Harley Fagundes, técnico da Empresa Baiana de Desenvolvimento 

Agrícola (EBDA), visitou comunidades produtoras de mandioca dos municípios de Palmas de Monte Alto, Caetité e Guanambi, 

situados na mesorregião Centro-Sul do estado da Bahia. O  objetivo da visita foi fazer um levantamento com os agricultores 

que ainda não adotaram a variedade de mandioca BRS Formosa e identificar os fatores que limitaram a adoção.

A BRS Formosa foi amplamante 
adotada pelos agricultores do 
Centro-Sul baiano

ReSum o daS atiV idadeS
A ideia é retroalimentar de informa

ções o programa de melhoramento ge

nético de mandioca, bem como auxiliar 

as atividades de avaliação de impacto 

socioeconômico da tecnologia.

A BRS Formosa foi recomendada 

pelo programa de melhoramento ge

nético de mandioca da UD, que teve 

seus trabalhos iniciados na mesorregião 

Centro-Sul da Bahia em sete municípios 

em 1998, em parceria com a EBDA. 

A s ações desenvolvidas tinham como 

objetivo encontrar uma solução para 

a convivência com a bacteriose, do

ença que atingia as variedades locais 

de mandioca, como a Lazan, Aipim 

Cachorro, Castelona e Castelinha, e 

que inviabilizava o cultivo da mandioca 

nos municípios de Caetité e Guanambi.

N as comunidades onde foram realiza

dos os trabalhos de seleção avança

da da variedade, por meio das provas 

participativas, aproximadamente 9 0 %  

dos agricultores adotaram a variedade.

Em uma breve análise das impres

sões dos agricultores que não adota

ram a BRS Formosa, observa-se que 

os principais fatores limitantes foram 

a falta de material propagativo (mani- 

vas), o desconhecimento da existência 

da variedade, o tamanho das raízes e 

a dificuldade de descascá-las (a BRS 

Formosa apresenta raízes com compri

mento menor que as variedades locais 

e de formato mais irregular) e a dúvi

da dos agricultores sobre o desempe

nho agronômico. O  agricultor Joaquim 

Araújo começou a plantar a BRS For

mosa no ano passado, por influência 

dos vizinhos. "N ã o  

gostei do tamanho 

das ra ízes da For

mosa, menores que 

a da Lazan, mas 

meu vizinho plantou 

e viu que o rendi

mento da Formosa 

era melhor e aí con

segui umas manivas 

com ele e plantei."

N a s visitas às comunidades, foi en

tregue aos agricultores com perfil de 

multiplicadores um DVD com o docu

mentário sobre o projeto Caatinga, em 

que produtores e técnicos extensionistas 

falam sobre as variedades BRS Formo

sa no Centro-Sul baiano e BRS K iriris 

no Agreste sergipano. N a opinião de 

Clóvis, essa ação de difusão, onde 

os próprios agricultores dão seu de

poimento sobre a variedade, deverá 

aumentar ainda mais o interesse pelas 

variedades BRS Formosa e BRS Kiriris.

Dentre as comunidades visitadas, 

destaca-se a Volta do Morro, em Ca

etité, que sedia a Associação dos Pe

quenos Produtores de Volta do Morro, 

com 180 associados, dos quais 9 0 %  

plantam a BRS Formosa. Em Palmas de 

Monte Alto, visitamos o assentamento 

Nova Esperança, onde há plantios irri

gados de mandioca BRS Formosa. Em 

Guanambi, fomos ao distrito de Mutans, 

onde está a sede da Associação Comu

nitária de Mutans. Nesses dois últimos 

municípios, nas localidades onde foram 

realizados os trabalhos de pesquisa par

ticipativa, não foi possível localizar agri

cultores que não adotam a variedade 

Formosa, evidenciando a grande aceita

ção da variedade nesses locais.
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