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RESUMO

Dentre as espécies cultivadas mais representativas entre os agricultores de
 pequena escala em áreas tropicais estão as tuberosas. A mandioca é uma
 espécie-chave desse conjunto, pois tem importante papel na subsistência e pela
 grande diversidade varietal mantida pelos pequenos agricultores. O presente
 estudo tem como objetivo entender quais critérios são utilizados por agricultores
 de subsistência para escolha das etnovariedades que serão cultivadas. Foram
 realizadas entrevistas semi-estruturadas nas dez unidades familiares  que
 cultivam mandioca da comunidade Luzia, no município de Porto Estrela, Mato
 Grosso, Brasil. Foram encontradas 30 etnovariedades (entre elas oito  foram
 identificadas, mas não foram nomeadas), todas mansas, com um total de 50
 citações. A riqueza máxima de etnovariedades foi sete e a mínima quatro
 etnovariedades por informante. A maior parte dos entrevistados escolhe as
 etnovariedades principalmente pelo paladar agradável/facilidade para cozinhar
 (52%); outra motivação é se a etnovariedade é produtiva/rápida para produzir
 (32%); a resistência (tempo que as raízes podem permanecer no solo) foi
 considerada relevante por 10% dos agricultores. O índice de equitabilidade de
 Brillouin foi calculado considerando o número de citações por etnovariedade e
 também citações por informante. A alta equitabilidade para informantes (0.99) e a
 baixa equitabilidade para etnovariedades (0.63) evidenciam que os informantes
 cultivam aproximadamente o mesmo número de etnovariedades, mas que não
 cultivam as mesmas. Fica evidente que existem critérios que norteiam a escolha
 das etnovariedades a serem cultivadas, mas não existe um padrão, o que
 certamente contribui para diferenciação dos acervos entre os agricultores e
 sobretudo para a manutenção da agrobiodiversidade.

________

(1) Financiamento da Coodenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
 Superior - CAPES

(2)Financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo -
 FAPESP (processo nº2008/03822-3)

(3) Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP-Rio Claro,
 Instituto de Biociências- Departamento de Ecologia, Rio Claro, SP, Brasil.
 juliana.oler@gmail.com

JULIANA RODRIGUES LARROSA OLER

62º Congresso Nacional de Botânica 
Botânica e Desenvolvimento Sustentável

07 a 12 de Agosto de 2011 
Frotaleza, Ceará, Brasil



(4) Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP-Botucatu,
 Instituto de Biociências - Departamento de Bioestatística, Botucatu, SP, Brasil.

 

62º Congresso Nacional de Botânica 
Botânica e Desenvolvimento Sustentável

07 a 12 de Agosto de 2011 
Frotaleza, Ceará, Brasil




