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Em tempos idos apareceu grávida a filha de um cacique.  
O chefe quis punir, no autor da desonra de sua filha, a ofensa que sofrera 
seu orgulho e, para saber quem ele era, empregou debalde rogos, ameaças e 
por fim castigos severos.  Tanto diante dos rogos como dos castigos, a moça 

permaneceu inflexível, dizendo que nunca havia tido relação com 
homem algum.  O chefe tinha deliberado matá-la, quando lhe apareceu 
em sonho um homem branco, que lhe disse para que não matasse a moça, 

pois ela era realmente inocente.  
Passados os nove meses, deu a luz a uma menina belíssima e branca, 
causando este ultimo fato a surpresa, não só da tribo, como das nações 

vizinhas, que vieram visitar a criança, para ver aquela nova e 
desconhecida raça.  

A criança, que teve o nome de Mani e que andava e falava 
precocemente, morreu ao cabo de um ano, sem ter adoecido e sem dar 

mostras de dor. Foi enterrada dentro da própria casa, onde diariamente 
sua sepultura era regada, segundo o costume de seu povo. 

 De sua cova brotou uma planta que, por ser inteiramente desconhecida, 
deixaram de arrancar. Um dia, a terra fendeu-se, cavaram-na e 
julgaram reconhecer, no fruto que encontraram, o corpo de Mani. 

 
(Couto de Magalhães, 1935. 

Lendas do Índio Brasileiro.  (Org.) Alberto Costa e Silva. Editora Tecnoprint. 1957.) 

 



  

RESUMO 
 

 
O cultivo de mandiocas e macaxeiras (Manihot esculentab Crantz) está presente 

em todo o território brasileiro e nas mais diversas condições ecológicas, fato 

viabilizado pela grande diversidade intra-específica que apresenta. Em regiões 

semi-áridas desempenha importante papel social, representando uma reserva 

energética que confere segurança alimentar em épocas de estiagem. O presente 

trabalho teve como objetivo sistematizar o conhecimento de pequenos 

agricultores sobre variedades de Manihot esculenta cultivadas no agreste 

paraibano. Foram realizadas entrevistas semi-estruturas e visitas guiadas em 

roças de três agricultores. As entrevistas permitiram identificar os métodos de 

manejo dispensados ao cultivo da mandioca e verificar o sistema de fluxo de 

variedades. Cada variedade identificada foi caracterizada in-situ por meio dos 

caracteres utilizados localmente pelos agricultores. Os principais caracteres 

utilizados na distinção entre variedades são a cor de folhas adultas, formato do 

lóbulo foliar, cor dos brotos apicais, cor dos pecíolos, cor do caule de indivíduos 

adultos, cor da casca da raiz, cor da pele da raiz e porte de indivíduos adultos.  

Amostras de cada variedade foram coletadas e fotografadas a fim de subsidiar 

comparações entre variedades encontradas em diferentes localidades. As roças 

são policultivos ou monocultivos polivarietais. São conhecidas pelos informantes 

59 variedades, sendo 21 macaxeiras e 38 mandiocas. Dessas, 31 ainda são 

encontradas nas roças, 23 são consideradas variedades perdidas e cinco são 

passíveis de intercâmbio. Somente três variedades são comuns a todos os 

roçados enquanto 20 são cultivadas por apenas um agricultor. Dezoito 

variedades são conhecidas por todos os agricultores, entre estas, duas 

variedades são consideradas perdidas.  Os resultados indicam considerável 

diversidade intraespecifica reconhecida e manejada localmente, destacando a 

importância da dimensão individual no manejo da diversidade agrícola. 

 

 

Palavras-chave: agrobiodiversidade. Manihot esculenta Crantz. semi-árido. 



  

 
 

ABSTRACT 
 
 
Cassava or manioc (Manihot esculentab Crantz) crop is extensively cultivated in 

most ecological conditions of the Brazilian territory, supported by its great inter-

specific diversity. Accomplishes an important social role in dry lands of tropical 

and subtropical regions and represents a weighty energy source for feed security 

in drought period. The goal of this research is to systemize small farmer’s 

knowledge about Manihot esculenta varieties of the Agreste region in the 

Brazilian state of Paraíba. Semi-structured interviews and guided visits to three 

farmers were performed. The interviews enabled the identification of 

management methods used in cassava crops and sketch the varieties flux 

between the crops. Each identified variety was characterized by the same 

parameters used by the farmers to differ each other. The principal indentified 

parameters were: leafs colors and shapes; young shoot colors; the color of 

petioles; the color of mature stem; roots skins and barks colors; poise of adult 

plants. Samples of each variety were collected and photographed to base the 

comparison between different varieties founded in different properties. Crops 

showed to be policultures or polivarietal monocultures. Fifty-nine variety names 

were appointed by farmers, which in 21 are sweet manioc and 38 bitter 

cassavas. Thirty one still available in the studied crops, 23 are considered lost 

varieties and 5 able to be found in other properties. Only 3 varieties are common 

to all informants. On the other hand, 20 types were cultivated by only one farmer. 

Eighteen are known by all farmers, witch in 2 are considered lost. The results 

show considerable intra-specific diversity, highlighting the individual dimension of 

agrobiodiversity management.    

  

Keywords: Agrobiodiversity. Manihot esculenta Crantz. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Impossível ignorar uma planta tão importante nos trópicos. Difícil também 

não se surpreender com a diversidade de contextos socioculturais e ambientais que 

as mandiocas podem ser encontradas. Mandiocas, no plural. Para cada lugar, 

existem variedades que atendem às limitações impostas pelo ambiente. Para cada 

grupo humano, existem variedades que agradam o paladar e o bolso. Somando 

esses fatores, a diversidade surpreende ainda mais. 

 No entanto, as pesquisas sobre o cultivo em regiões secas restringem-se a 

avaliações de produção e resistência de variedades a períodos prolongados de 

escassez. Mas quais são essas mandiocas? Quem maneja essa diversidade e 

como? Este trabalho levanta questões sobre a importância desse cultivo entre 

pequenos agricultores em uma região semi-árida da Paraíba. Existem muitas 

variedades? Como são identificadas, manejadas, selecionadas? Visando responder 

a estas questões, o presente trabalho propõe realizar, por meio de pesquisas 

bibliográficas e vivências e pesquisa no campo, um levantamento sobre a 

diversidade de variedades do cultivo e dos conhecimentos associados. 

Para dar inicio a essa discussão, o primeiro item contextualiza os processos 

de origem de variedades de espécies cultivadas e os princípios básicos que 

levaram o homem a procurar por essa diversidade. Nesse tópico são apresentados, 

ainda que de maneira simplificada, os acontecimentos que vem ocasionando a 

perda da variabilidade de cultivos. Com base nas mais recentes bibliografias sobre 

o assunto são apresentados os caminhos que vem sendo trilhados, ou ao menos 

minimamente traçados, na busca da conservação desses recursos.  

Ainda nesse primeiro item é discutida a importância da diversidade agrícola 

em áreas secas, tomando como exemplo o Agreste do estado da Paraíba, área de 

estudo da presente pesquisa. 

O segundo item, designado como a “Rainha do Brasil”, em referência ao 

clássico trabalho do historiador, folclorista e antropólogo Câmara Cascudo, é 

resultado de extensa e detalhada pesquisa bibliográfica no que se refere ao cultivo 

da mandioca. Objetiva desvendar alguns dos papéis assumidos pela Rainha na 

economia, na alimentação, nos sistemas tradicionais de cultivo e como recurso 

genético.  
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Após a exposição dos objetivos e do detalhamento metodológico são 

apresentados os resultados e a discussão. Ao longo desses capítulos, optou-se em 

realizar um diálogo dinâmico entre os resultados obtidos em campo e a literatura 

correspondente. 

Espera-se que esta pesquisa de cunho acadêmico cumpra sua função de 

retornar às comunidades pesquisadas resultados, mesmo que à longo prazo, ao 

oferecer subsídios a entidades locais para a execução de projetos de fomento ao 

resgate, uso, manejo e conservação dessas variedades locais. Para o 

desenvolvimento e aplicação de instrumentos que venham a atuar com eficácia na 

conservação e manejo da diversidade agrícola é necessário conhecer o estado 

dessa diversidade e compreender como ela é considerada e manejada localmente. 
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1. DIVERSIDADE DE PLANTAS CULTIVADAS 

 

 

1.1  Agrobiodiversidade 

 

A agrobiodiversidade, ou diversidade agrícola, constitui uma parte importante 

da biodiversidade. O termo refere-se à diversidade de recursos do qual o homem 

depende para obter alimentos, combustíveis e fibras, incluindo plantas, animais e 

outros organismos que têm importância direta para a produção agrícola 

(ALMEKINDERS e BOEF, 2004).  

Da mesma forma que o conceito de biodiversidade envolve vários níveis de 

variabilidade, dos ecossistemas aos genes, a agrobiodiversidade se estende aos 

diversos níveis de organização ecológica, biológica e genética em 

agroecossistemas (SANTILLI e EMPERAIRE, 2006). Dentre tantos componentes, 

envolve as espécies cultivadas e sua diversidade, tanto intra como interespecífica 

(ALMEKINDERS et al.,1994). 

As espécies cultivadas são o resultado da seleção realizada por agricultores 

ao longo do tempo (MMA, 2004). Iniciada provavelmente há cerca de 8000 anos, a 

agricultura permitiu que o homem, até então de hábitos nômades e dependentes da 

caça e coleta, pudesse se estabelecer e produzir seu próprio alimento 

(MERCADANTE, 2002).  

O processo de domesticação inicia-se assim que um organismo é retirado de 

seu ambiente natural e introduzido em um ambiente modificado pelo homem, onde 

características quantitativas e qualitativas são privilegiadas em detrimento do 

sucesso reprodutivo exigido pela seleção natural. No caso das plantas, são 

privilegiados aspectos que compreendem desde a palatabilidade à maior alocação 

de energia nas partes de interesse ao homem (MERCADANTE, 2002). 

A domesticação não deve ser entendida como um processo unilateral, mas 

co-evolutivo, onde o homem coopera na sobrevivência e reprodução das plantas e 

estas, por sua vez, produzem algo de interesse ao homem. Pode ser considerado 

inclusive um sistema simbiótico, já que a existência humana está alicerçada no 

cultivo de espécies vegetais e muitas delas são totalmente dependentes da 

interferência humana para sobreviver (VALLE, 2002).  
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Em algumas situações a relação se tornou tão intrínseca que após milhares 

de anos sendo cultivadas, espécies sofreram alterações profundas na sua 

constituição genética e morfológica em relação aos seus ancestrais, passando a ser 

consideradas novas espécies. Exemplos desse processo de especiação são o 

milho, a mandioca e a batata, cultivos alimentares extremamente importantes em 

todo mundo (VALLE, 2002). 

Ao longo da prática da agricultura, além das espécies domesticadas, 

variedades de cada uma delas foram sendo selecionadas, representando a 

resposta da atuação da seleção natural e humana. Essas variedades apresentam 

diferentes características de adaptação a solos e umidade, assim como resistência 

a pragas e doenças (VALLE, 2002). Além dos limites ambientais, estão sujeitas a 

questões inerentes ao homem, como fatores socioculturais que vêm, ao longo do 

tempo, influenciando tanto na sua manutenção quanto criação (MARTINS, 2005; 

EMPERAIRE, 2001). 

Landrace, folk variety, variedades locais, primitive variety, etnovariedades, 

variedades crioulas, raças locais e sementes da paixão são alguns termos que se 

referem à diversidade intra-específica que incorpora o aspecto étnico-cultural em 

sua constituição (CLEVELAND et al., 1994, ALMEIDA e CORDEIRO, 2002, 

ANDRADE, 2003).  

Essa diversidade encontra sua dinâmica principalmente no contexto da 

agricultura tradicional ou autóctone, sistema agrícola baseado em técnicas 

transmitidas culturalmente e mantidas por diversas populações, que ao longo do 

tempo as adaptaram aos ecossistemas que habitam (FARALDO et al., 2000).  

De modo geral, esse sistema agrícola caracteriza-se, principalmente, pela 

produção voltada à subsistência, com emprego de tecnologias simples e utilização 

de insumos locais (AMOROZO, 2002).  

O sistema é baseado no policultivo, onde diversas espécies e muitas 

variedades das espécies consideradas mais importantes são cultivadas. A opção 

pela diversificação é a estratégia adotada para minimizar os riscos de mudanças 

ambientais e aumentar a estabilidade do sistema (ALMEIDA e CORDEIRO, 2002). 

A diversidade cumpre papel primordial na manutenção da base alimentar dos 

grupos que a mantém (AMOROZO, 2002). 

Os estudos referentes a esses sistemas estão fortemente fundamentados na 

avaliação da diversidade cultivada e na premissa básica de que diversidade 
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agrícola e cultural estão intimamente relacionadas (SHIVA, 1996 apud PERONI, 

2004). 

Contudo, a diversidade de variedades locais ganha maior sentido de 

interpretação a partir da disseminação de variedades melhoradas geneticamente, 

criadas pela aplicação de biotecnologias e de engenharia genética. Antes de tal 

advento, as variedades cultivadas eram etnovariedades, eram crioulas, eram raças 

locais... 

O ideário produtivo intitulado “Revolução Verde”, implantado nos países da 

América Latina entre as décadas de 60 e 70, teve como meta o aumento da 

produção e produtividade das atividades agropecuárias por meio da aplicação de 

“pacotes tecnológicos”, destinados a elevar ao máximo o rendimento dos cultivos. 

Para tanto, recorrem a variedades geneticamente melhoradas de alto rendimento, 

uso intensivo de insumos químicos, expansão dos sistemas de irrigação e na 

mecanização das ações produtivas (SARANDÓN, 1996; ALTIERI, 2001). 

A tendência à homogeneização das práticas produtivas e à simplificação e 

artificialização extremada do meio natural, induzidas pelos padrões da Revolução 

Verde, foi acompanhada por impactos ambientais que se irradiaram em todos os 

ecossistemas do país. Vieram a comprometer a qualidade e quantidade dos 

recursos hídricos, ocasionaram a degradação dos solos agrícolas, o 

empobrecimento da diversidade genética dos cultivares e a contaminação dos 

alimentos consumidos pela população (ALMEIDA et al.,2001). 

A lógica econômica que comandou a incorporação desse novo modelo de 

agricultura veio a fortalecer a estrutura fundiária existente, ocasionou o (re) 

estabelecimento da agricultura em larga escala e aprofundou as desigualdades 

socioeconômicas em ambientes rurais (ALTIERI, 2001; ALMEIDA et al. ,2001). 

Desse modo, veio a cooperar na fragmentação e decomposição social e econômica 

de um dos segmentos da sociedade que mais contribuíram para o melhoramento de 

plantas e um dos principais mantenedores da diversidade agrícola, os pequenos 

agricultores familiares (VALLE, 2002). 

O grande êxodo rural provocado pela instabilidade econômica e alimentar no 

ambiente rural, somado à substituição das variedades tradicionalmente cultivadas, 

são alguns dos fatores que têm causado a erosão genética das plantas acumuladas 

ao longo do processo de domesticação.  
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Apesar de não existir dados referentes ao número de variedades locais 

existentes anteriormente à Revolução Verde (CLEVELAND, 1994; WOOD e 

LENNÉ, 1997) diversas pesquisas têm se dedicado a identificar os impactos 

ocasionados pela introdução das variedades modernas (ANDRADE, 2003). 

Cleveland et al. (1994) apresentam diversos exemplos onde a introdução de 

variedades melhoradas, principalmente cereais como trigo, milho e arroz, em 

diversas partes do mundo, substituiu as variedades locais cultivadas por pequenos 

agricultores. 

  

 

1.2 Conservação da Diversidade 

 

O principal instrumento internacional voltado à conservação da 

biodiversidade, a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), foi elaborado em 

1992, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento e Meio 

Ambiente, realizada no Rio de Janeiro.   

A Convenção, assinada por 181 países e ratificada por 168, inclusive o Brasil 

em 1998, estabelece diretrizes aos governos para que compatibilizem conservação 

do meio ambiente, uso sustentável dos recursos naturais e desenvolvimento.  

Trata da biodiversidade em sua totalidade, do nível genético aos 

ecossistemas. Inclui todas as categorias de seres vivos – animais, plantas, 

microorganismos e fungos – em todos os tipos de ambientes – terrestre, marinho e 

de águas continentais – ameaçados ou não de extinção, silvestres ou cultivados 

(GASTAL, 2002). 

A partir de 1996, a CDB passou a abordar diretamente questões relacionadas 

às praticas agrícolas tradicionais, ao uso sustentável e à conservação dos recursos 

genéticos. Dentre os Programas de Trabalho definidos pela convenção, um, 

estabelecido na sexta reunião da Terceira Conferência das Partes (COP III), 

realizada em Buenos Aires, trata exclusivamente da agrobiodiversidade (MORAES, 

2007). 

Esse Programa tem como principal referencial a Organização das Nações 

Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO -Food and Agricultural Organization 

of the United Nations), entidade que atua desde a década de 60 na conservação e 
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manutenção da agrobiodiversidade, principalmente no que se refere às plantas 

cultivadas (DERANI, 2007). 

No ano 2000, a COP V, realizada no Quênia, veio a reconhecer a 

contribuição dos agricultores, povos indígenas e comunidades locais para a 

conservação e uso sustentável da agrobiodiversidade, bem como a necessidade de 

subsidiar sua capacitação e a troca de informação entre os grupos (MORAES, 

2007). 

Entre os 42 artigos que compõe a CDB, dois deles são diretamente 

dedicados à conservação da biodiversidade: o artigo 8°, que trata da conservação 

in-situ e o artigo 9° que trata da conservação ex-situ (BRASIL, 1994). 

A conservação in-situ é definida pela CDB como “conservação de 

ecossistemas e habitas naturais e a manutenção e recuperação de populações 

viáveis de espécies em seus meios naturais e, no caso de espécies domesticadas 

ou cultivadas, nos meios onde tenham desenvolvido suas propriedades 

características” (BRASIL, 1994). 

De acordo com Valois (1999) as modalidades de conservação in-situ 

aplicadas no Brasil são as áreas protegidas (Unidades de Conservação), áreas de 

produtores tradicionais e terras indígenas, onde ainda atuam forças evolucionárias 

das espécies.   

No artigo 9° a conservação ex-situ é definida como “a conservação de 

componentes da diversidade biológica fora de seus habitas naturais” (BRASIL, 

1994). As modalidades de conservação ex-situ são os bancos de germoplasma1, 

zoológicos, jardins botânicos, criadouros de animais silvestres e domésticos, 

coleções de trabalho e de referência (GASTAL, 2001). Seus objetivos podem variar 

ou aliar resgate, armazenamento e reprodução da diversidade biológica. 

De acordo com GASTAL (2001), a conservação ex-situ muitas vezes 

complementa ações de conservação in-situ, podendo ser eficaz no enriquecimento 

da variabilidade genética, na sua conservação a médio e longo prazo, 

caracterização, documentação e distribuição de informações referentes a esses 

recursos. 

                                                 
1 Banco de Germoplasma (ou Banco de Genes) corresponde à base física onde o germoplasma é 
conservado, sob forma de sementes, cultura de células, plantas mantidas no campo, dentre outras 
modalidades (GASTAL, 2001). Germoplasma é o acervo genético que reúne o conjunto de materiais 
hereditários de uma espécie (GASTAL , 2001). 
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2.3 Variedades locais: conservação dos recursos genéticos 

 

A utilização das variedades locais como recurso genético foi discutida pela 

primeira vez no “Internationaler Land-und Fortwirtschaftlicher Congress”, realizado 

em Viena em 1880.  Na época o assunto não obteve maiores considerações. 

Somente 40 anos depois, em 1927, no “Congresso Internacional Agrícola” realizado 

em Roma pelo Instituto Internacional Agrícola (antecessor da FAO), o assunto foi 

retomado e finalmente discutido com maior profundidade (SILVA et al., 2002). 

Na década de 1930, N. I. Vavilov e H. Harlan foram os primeiros a alardear 

as perdas de diversidade genética de variedades tradicionais em diversas partes do 

mundo (SILVA et al., 2002). Contudo, foi o acelerado processo de erosão genética 

desencadeada pela Revolução Verde, algumas décadas depois, que despertou a 

atenção mundial para a conservação desses recursos (VALLE, 2002). 

O tema foi encampado pela FAO e culminou na criação do Comitê 

Internacional para Recursos Genéticos Vegetais (International Board for Plant 

Genetic Resources - IBPGR2), em 1973. O comitê, por meio do vinculo ao Grupo 

Consultivo de Pesquisa Agrícola Internacional (Consultative Group on International 

Agricultural Research - CGIAR), estabeleceu articulação com os principais centros 

internacionais de pesquisa agrícola. A partir de 1974, o IBPGR passou a ser a 

entidade responsável pela coordenação mundial da conservação de recursos 

fitogenéticos (KNUDSEN, 2000). 

A atuação do IBPGR centrou-se no financiamento de pesquisas e programas 

de recursos genéticos com atenção especialmente voltada à conservação ex-situ, 

patrocinando diversas expedições em vários países para a coleta de germoplasma.

  

De acordo com os dados mais recentes da Comissão de Recursos Genéticos 

da FAO, aproximadamente 6,1 milhões de acessos3 de plantas estão conservadas 

em 1.320 bancos de germoplasma distribuídos em 157 países (VALOIS, 1999). 

                                                 
2 Na década de 90, o IBPGR deixa de ser uma junta e passa a estar diretamente ligado à FAO, 
tornando-se o Instituto Internacional para Recursos Genéticos (International Plant Genetic Resources 
Institute – IPGRI) (VALLE, 2002). Em 2006, o IPGRI passa a ser chamado de Biodiversidade 
Internacional (Biodiversity International). 
 
3 De acordo com Allem et al.(1996) o termo “acesso” corresponde à uma amostra de germoplasma 
representativa de um indivíduo ou de vários indivíduos da população. Em caráter mais geral, 
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No Brasil, essa modalidade de conservação foi iniciada em 1974 pela 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), com a criação do 

Centro Nacional de Pesquisa em Recursos Genéticos (CENARGEN), denominado 

atualmente Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, sediado em Brasília 

(KNUDSEN, 2000). 

O CENARGEN, principal centro de conservação e uso de recursos genéticos 

no Brasil, estabeleceu uma Rede de Recursos Genéticos que coordena atividades 

de coleta, intercâmbio, quarentena4, avaliação, documentação, conservação e uso 

de germoplasma.  

A rede é constituída pelos centros de pesquisa da EMBRAPA e por 

universidades e instituições públicas e privadas distribuídas por todo o Brasil. A 

rede mantém um sistema de curadoria de germoplasma, o qual intergra 42 

curadores que assessoram 147 bancos de espécies vegetais, 15 de espécies 

animais e 16 de microorganismos. Estima-se que os bancos de espécies vegetais 

conservem cerca de 200.000 acessos, onde cerca de 76% corresponde a espécies 

exóticas (KNUDSEN, 2000). 

A conservação de variedades ex-situ é muito onerosa, uma vez que a maioria 

dos acessos está fora de seu ambiente natural e, portanto, exige grande aparato 

tecnológico para sua manutenção (VALLE, 2002). Além disso, vale ressaltar que a 

conservação ex-situ de plantas cultivadas responde de modo pontual, já que isola 

as populações vegetais do contexto ecológico e humano que as produzem 

(EMPERAIRE, 2002). 

Mesmo em pauta ao longo das últimas décadas, ações voltadas à 

conservação de recursos genéticos agrícolas, e principalmente dos conhecimentos 

associados, ainda se mostram tímidas quando comparadas ao esforço dedicado à 

conservação da diversidade biológica silvestre (EMPERAIRE, 2006). 

                                                                                                                                                       
qualquer registro individual constante de uma coleção de germoplasma (ex.: uma plântula, uma 
maniva etc.). 
 
4 “Quarentena” diz respeito ao confinamento e inspeção de plantas ou suas partes até que sejam 
cumpridas normas de segurança pertinentes à legislação fitossanitária. Mais especificamente, a 
quarentena visa identificar precocemente a presença de patógenos ou pragas que podem 
acompanhar as amostras de germoplasma e, assim, erradicar o problema antes que aconteça a 
dispersão dos agentes patogênicos pelas áreas plantadas com a cultura em questão (ALLEM et al., 
1996). 
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Somente nas décadas de 1980 e 1990 a conservação da agrobiodiversidade 

in-situ, ou seja, pelos próprios agricultores, veio ser discutida no âmbito 

internacional (WOOD e LENNÉ, 1997). Já o reconhecimento dos direitos de 

propriedade intelectual e da diversidade mantida em seus campos de cultivo veio a 

integrar discussões internacionais somente em 1992, após a elaboração da CDB 

(SANTILLI e EMPERAIRE, 2006). 

A discussão voltou à pauta internacional em 1996, quando a 4ª Conferência 

Técnica Internacional para Recursos Genéticos de Plantas, em Leipzig, Alemanha, 

alarmou o mundo quanto a erosão dos recursos genéticos, com destaque para 

diversidade intraespecifica das plantas cultivadas (EMPERAIRE, 2006). 

Merece ainda destaque o Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos 

para Alimentação e Agricultura, elaborado pela FAO em 2001, o qual o Brasil 

assinou em 2002, mas ainda não ratificou. O objetivo desse tratado é a 

conservação e uso sustentável dos recursos genéticos de plantas para a 

alimentação e agricultura, e a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados 

de sua utilização em favor da agricultura sustentável e da segurança alimentar 

(MORAES, 2006; SANTILLI e EMPERAIRE, 2006). 

De acordo com VALLE (2002), o saber sobre os recursos genéticos entra no 

século XXI com uma nova abordagem. Passou-se a vê-lo como um elemento dentro 

de um contexto de vivência. A sofisticação tecnológica deixou de ser onipresente e 

onipotente. Essa nova abordagem volta-se ao conhecimento empírico tradicional 

das comunidades agrícolas, indígenas e não indígenas, que dependem diretamente 

desses recursos para sobreviver e manter suas tradições.  

 

 

2.4 Agrobiodiversidade em áreas secas: o exemplo do agreste paraibano 

 

A agrobiodiversidade é especialmente importante em regiões nas quais 

algum tipo de estresse ambiental manifesta-se com freqüência, assim como nas 

regiões semi-áridas. Nestas condições, a diversificação de cultivo e o número de 

variedades utilizadas é estratégia comumente adotada por agricultores de várias 

partes do mundo para contornar a situação de déficit hídrico (CECARELLI et al., 

1995; MORTIMORE, 2006) . 
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No semi-árido paraibano, as chuvas anuais variam entre 300 e 800 mm por 

ano, mas caracterizam-se, sobretudo, por uma extrema variabilidade no tempo 

(volume, freqüência das chuvas, data de inicio, duração dos “invernos”), e no 

espaço (chuvas muito localizadas), sendo freqüentes as secas prolongadas 

(MAHON, 2006). 

O agricultor do agreste da Paraíba tem a agrobiodiversidade como principal 

aliada para enfrentar essa inconstância de chuvas. A diversificação produtiva tem 

sido mecanismo fundamental na estratégia da agricultura familiar tanto para reduzir 

os riscos econômicos que ocorrem em razão da instabilidade climática, como para 

aumentar a produtividade e garantir o abastecimento alimentar (ASA, 2004) 

Esta lógica privilegia sistemas de policultivo associados à criação de várias 

espécies de animais, estabelecendo uma interdependência entre os sub-sistemas 

(ALMEIDA e CORDEIRO, 2002). A pouca importação de insumos externos à 

unidade de produção leva os agricultores a explorarem ao máximo os produtos e 

serviços proporcionados pela agrobiodiversidade, reforçando a complementaridade 

dos sistemas de produção (ALMEIDA et al. , 2002). 

A otimização dos recursos disponíveis integra essa lógica, fazendo com que 

os agricultores tenham uma percepção aguçada dos recursos naturais disponíveis. 

O Diagnóstico Participativo de Plantas Nativas realizado pela AS-PTA na década de 

90 nos municípios de Solânea e Remígio identificou 257 espécies de plantas 

nativas e/ou introduzidas. Desse total, somente 20% não são utilizadas localmente 

pelos agricultores (LIMA, 2000 apud ALMEIDA e CORDEIRO, 2002). O diagnóstico 

de frutas nativas identificou 44 espécies de fruteiras utilizadas pelos agricultores 

agrestinos (ROJAS-GAMARRA, 2004). 

Além disso, os agricultores mantêm um grande número de variedades de 

cada espécie cultivada manejando características relacionadas ao tamanho do ciclo 

e data de plantio para enfrentar a escassez de água. Exemplo dessa diversidade é 

encontrada no cultivo do feijão, um dos mais importantes itens alimentares da 

região.  

Somente nos municípios de Solânea e Remígio, por exemplo, foram 

identificadas 67 variedades das três espécies de feijão cultivadas localmente: 28 de 

feijão de arranque (Phaseolus vulgaris), 22 de feijão macassa (Vigna unguiculata) e 

17 de fava (Phaseolus lunatus) (XENOFONTE, 1999 apud ALMEIDA e CORDEIRO, 

2002). 
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Tamanha a importância dessas variedades locais que a partir de 1998 

passaram a ser conhecidas localmente como “sementes da paixão” como relata 

Silva e Almeida (2007):  

 

“Em um encontro estadual (Paraíba) sobre sementes realizado em 1998, o embrião 

do que viria a se tornar a Rede Sementes* discutia as origens das sementes. No 

decorrer dos debates já estava mais do que evidente que os agricultores queriam 

plantar suas variedades crioulas e não as distribuídas pelos programas de governo. 

Foi quando o senhor Dodô, agricultor do sertão, se levantou e disse: ‘O que eu 

quero plantar é o milho jabatão, o feijão corujinha e a fava cara larga, e não a 

semente que vem de fora. Essas são minhas sementes da paixão. Cada um tem 

suas sementes da paixão e é nessa diversidade que nós temos que nos apoiar”. 

 
 

A tradição das famílias rurais do semi-árido na estocagem de sementes, 

alimentos, água e forragem têm importância vital na convivência com as 

inconstâncias climáticas da região e foi a partir desse costume que surgiram os 

bancos de sementes comunitários (SILVA e ALMEIDA, 2007). 

De acordo com Sabourin e Almeida (1999) os Bancos de Sementes 

Comunitários (BSC), originaram-se nos anos 80 da ação da Igreja Católica junto às 

Comunidades Eclesiais de Base em diversas dioceses e paróquias espalhadas pelo 

Nordeste. Posteriormente Sindicatos de Trabalhadores Rurais, Associações de 

Produtores e ONGs passaram a fomentar e qualificar tecnicamente a proposta.  

Nos anos 90, no Estado da Paraíba existiam alguns BSC. Mas foi em 1995 

que a Articulação do Semi-árido Paraibano (ASA-PB) liderou um programa de 

formação e consolidação de 113 BSC em todo o Estado. No ano de 2006 o número 

de BSC é contabilizado em 228, que atende aproximadamente 6.500 famílias em 61 

municípios da Paraíba, nas regiões do Brejo, Agreste, Cariri, Curimataú, Sertão e 

Alto Sertão (MAHON, 2006) 

Trata-se de um mecanismo por meio do qual a família toma emprestada uma 

quantidade de sementes e se compromete, segundo regras definidas na própria 

comunidade, a devolver a mesma quantidade acrescida de uma percentagem no 

momento da colheita. A estocagem, a entrega e a devolução das sementes são 



 26 

realizadas na própria comunidade, sob a gestão de uma associação ou um grupo 

informal (SILVA e ALMEIDA, 2007). 

Embora essa diversidade seja essencial para a manutenção da agricultura 

familiar e para a segurança alimentar, ela vem sofrendo muitas pressões, 

resultando em prejuízos à vida das famílias e à agrobiodiversidade. 

As conseqüências da seca, apesar de ser um fenômeno natural, têm se 

agravado proporcionalmente ao aumento de pressões socioambientais. Há pouca 

ou nenhuma produção durante os anos de seca, o que afeta diretamente o estoque 

familiar de alimentos bem como de sementes, que acabam sendo destinadas ao 

consumo (ALMEIDA et al., 2002). 

A estrutura fundiária e as relações entre grandes e pequenos proprietários 

tornam os efeitos da seca ainda mais graves. O tamanho reduzido dos roçados 

dificilmente produz o suficiente para atender às necessidades alimentares das 

famílias e recompor suas reservas de sementes para a safra seguinte. Além disso, 

a pequena disponibilidade de terra associada às relações de arrendamento, que 

requerem o pagamento do direito de uso da terra, compromete o estoque de grãos 

(MOHAN, 2006; ALMEIDA et al., 2002) 

Outro fator que exerce grande pressão sobre os recursos da 

agrobiodiversidade é a substituição das “sementes da paixão” por sementes 

modernas, pouco adaptadas ao semi-árido e aos sistemas de cultivo nos roçados 

diversificados dos agricultores. Essas sementes são disponibilizadas por programas 

públicos que vêm historicamente reforçando os meios clientelistas de manutenção 

do poder adotados pelas oligarquias rurais da região (SILVA e ALMEIDA, 2007). 
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2. A RAINHA DO BRASIL 
 
 
 

Planta originária da faixa tropical da América do sul (OLSEN e SHALL, 1999; 

ALLEM, 2002) mandioca ou macaxeira, a espécie é a mesma: Manihot esculenta 

Crantz. As diferentes denominações estão relacionadas à quantidade de ácido 

cianídrico, presente em diversos órgãos da planta, que lhe atribui caráter tóxico 

(OLIVEIRA, 1982; VALLE et al., 2004). A macaxeira, ou aipim, mandioca mansa, de 

mesa ou doce, possui a toxina em pequena quantidade, podendo ser consumida 

após o cozimento. A mandioca, “brava” ou amarga, a apresenta em grande 

concentração e exige cuidados especiais para sua utilização. 

Os responsáveis pelo desenvolvimento da técnica que transforma o veneno 

em alimento são os primeiros habitantes das terras sulamericanas e o fizeram entre 

sete e dez mil anos atrás (GENT et al., 1986 apud PERONI, 2004). Ralar, prensar e 

torrar constituem os processos básicos para fabricação da farinha da mandioca. 

Extrai a toxidade e ainda elimina a água presente no tubérculo cru, conferindo 

durabilidade a um alimento antes altamente perecível (SIBINELLI, 2006). Dela, 

obtêm-se além da farinha, uma infinidade de outros produtos alimentares. 

Junto à descoberta do Novo Mundo, os portugueses encontraram a “Rainha 

do Brasil” (CASCUDO, 1983). Inicialmente confundida com o inhame africano 

(Dioscorea spp), muito proveito também tiraram da “farinha de pau”. Por conta da 

sua capacidade nutricional e durabilidade tornou-se o principal suprimento alimentar 

em viagens de conquista por novas terras e fixação nas novas colônias. Era 

também com ela que ofereciam parte do sustento dos negros africanos durante a 

longa viagem que os traria ao Brasil (CAMARGO, 2005).  

A mesma mandioca, algum tempo depois, reinaria também em solos 

africanos (CAMARGO, 2005; CASCUDO, 1983) e por lá poderia também ser 

chamada de “pão dos pobres” como é conhecida no Brasil. Naquele continente foi 

adotada não só na dieta, mas também integrando com o dendê e outros artigos 

alimentares típicos dessa terra o alimento votivo, as oferendas aos orixás.  

Também reinou em solos asiáticos. E na Oceania. Onde encontra condições 

que lembrem suas origens tropicais, ela reina. E ganha novos nomes: Yuca em 

espanhol, Cassava em inglês, Manioc em francês... Também conhecida em outras 

partes do mundo como “tapioca” é a mesma mandioca brasileira (CEREDA, 2002). 
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Cada dia mais utilizada na indústria química, farmacêutica e metalúrgica, 

integrando-se como matéria-prima de grande potencial para a produção de 

biocombustíveis, tem se mostrado uma alternativa energética (FAPESP, 2008), 

mais uma opção rumo à independência do petróleo. 

Que essa nova opção não imite o atual modelo de produção dos 

combustíveis “verdes”, baseados no monocultivo em imensidões de terra, já que pra 

isso, basta a cana de açúcar.  

Mais adequado ao perfil da rainha brasileira são os modelos de produção 

descentralizados e diversos, capazes de ocupar o pequeno agricultor, estimulando 

cooperativas e permitindo que os responsáveis pela geração e manutenção de sua 

diversidade continuem o processo. 

 

 

3.1 Derivados e Aplicações 

 

Especula-se que a mandioca teria obrigado os povos indígenas, senão a 

adotar uma vida sedentária, ao menos se fixar por períodos mais longos em 

algumas áreas, já que a farinha “não era colheita, era preparo, demandando tempo 

e conhecimento de processos indispensáveis à fabricação, conservação e 

transporte” (CASCUDO, 1983: 108). 

O mbeu (hoje conhecido como beiju), a mambeca (ancestral do atual pirão), 

poqueca (bola de raspa condimentada), curuba (raspa acrescida de castanha 

cozida), cica (minguau condimentado), puba (um tipo de farinha) (MAESTRI FILHO, 

1978 apud CAMARGO, 2005), dentre tantos outros itens alimentares, são derivados 

da mandioca que compõe o cardápio do indígena brasileiro. Alimentos essenciais 

na dieta da maioria dos grupos indígenas, forneciam, e ainda fornecem, o principal 

sustento cotidiano e a indispensável provisão em jornadas de caça, pesca e guerras 

(CASCUDO, 1983).  

A raiz, além de importante fonte de calorias, possui vitaminas do complexo B 

e minerais como cálcio, ferro e fósforo. As folhas, ricas em vitaminas A e C (TACO, 

2006), possuem alta concentração de proteínas, e geralmente compõe a 
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“multimistura”, farinha utilizada pela Pastoral da Criança5 no combate à desnutrição 

(PASTORAL DA CRIANÇA, 2005). 

Em alguns estados, como Pará e Bahia, as folhas também são utilizadas 

para o consumo humano. Depois de trituradas e cozidas por longos períodos para 

eliminar a toxidez são utilizadas no preparo da tradicional maniçoba, outra herança 

indígena (CAMARGO, 2005). Assim como o caule e as raspas da raiz, as folhas 

também são destinadas à alimentação animal (CARDOSO e SOUZA, 2002). 

Contudo, a farinha é a principal forma de utilização de mandioca no Brasil, 

representando índice superior a 90% do uso total. As principais farinhas fabricadas 

e comercializadas são as farinhas torradas, farinha de mesa e farinha d'água, com 

predomínio da primeira (CEREDA, 2002). 

No cenário nacional, destaque vem sendo dado ao Projeto de Lei n° 4679 

apresentado pelo Deputado Aldo Rabelo, que tramita na Câmara sobre a 

obrigatoriedade da adição de 10% de farinha de mandioca, farinha de raspa ou 

fécula à farinha de trigo (CARDOSO e GAMEIRO, 2002). De acordo com Silva e 

Silva (1992 apud CARDOSO e SOUZA, 2002), enquanto não existia protecionismo 

ao trigo (até 1967), misturava-se até 25% de farináceos de mandioca à farinha de 

trigo, sem que características físicas e químicas de alimentos de alto consumo 

popular, como pão e macarrão, fossem alteradas. 

 Novas maneiras de consumo têm surgido, principalmente destinadas aos 

centros urbanos, agregando um valor considerável ao cultivo. Temos como 

exemplos a mandioca-chips e as macaxeiras processadas, disponíveis congeladas 

ou refrigeradas e também pré-cozidas embaladas a vácuo (HENRY e HERSHEY, 

2002). 

A mandioca para a indústria tem uma grande variedade de usos, dos quais a 

farinha e a fécula são os mais importantes. A farinha tem essencialmente uso 

alimentar, com elevada especificidade regional, o que em muitos casos torna o 

produto cativo a mercados locais (CARDOSO e SOUZA, 2002). A fécula ou amido e 

                                                 
5 A Pastoral da Criança é um organismo de ação social da CNBB – Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil. Trata-se de uma organização comunitária, de atuação nacional, cujo objetivo é o 
desenvolvimento integral das crianças – da concepção aos seis anos de idade – em seu contexto 
familiar e comunitário, a partir de ações preventivas de saúde, nutrição, educação e cidadania 
(PASTORAL DA CRIANÇA, 2005). 
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seus produtos derivados tem sido utilizada em produtos para a alimentação humana 

e também como insumos em diversos ramos industriais (FAO, 2008). 

No norte e nordeste do Brasil a fécula (popularmente chamada de “goma”) dá 

origem a tradicional tapioca, que com recheios doces e salgados, integra o cardápio 

cotidiano da população. 

Já indústria de alimentos a fécula é usada para diversas aplicações. Suas 

propriedades de gelatinização a tornam um importante espessante, utilizado na 

composição de cremes, tortas, pudins, sopas, alimentos infantis, molhos e caldos. 

Além disso, aumenta o teor de sólidos em sopas enlatadas, sorvetes, conservas de 

frutas e preparados farmacêuticos (CARVALHO, 2006).  

Pode também ser empregada como ligante, impedindo a perda de água 

durante o cozimento de salsichas e carne enlatada, além de estabilizante, 

aumentando a capacidade de retenção de água em sorvetes e fermento em pó 

(CARVALHO, 2006). O xarope de glicose, obtido a partir da fécula, também é 

amplamente utilizado na indústria alimentícia, principalmente de doces e bebidas 

(CARDOSO e SOUZA, 2002). 

O uso da fécula na elaboração de uma película fina gelatinizada para a 

conservação de frutas e hortaliças é ainda pouco difundido. Porém, apresenta 

grande potencial, uma vez que além da simplicidade operacional e do baixo custo 

na cadeia produtiva, apresenta a vantagem de não ser tóxica e biodegradável 

(CEREDA, 2002).  

Na indústria têxtil, a fécula é utilizada na engomagem, onde reduz a ruptura e 

desfibramento nos teares, na estamparia, onde espessa corantes, e no 

acabamento, onde é aplicada para aumentar a firmeza e o peso de tecidos 

(CARVALHO, 2006). 

Na indústria de papel é aplicada a fim de aumentar a resistência e 

acabamento do produto, além de uniformizar sua aparência e resistência. O amido 

da mandioca também é encontrado em sacos comuns de papel, papeis laminados e 

em caixas de papelão (CARDOSO e SOUZA, 2002). 
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No Brasil, a primeira tentativa de produzir álcool combustível a partir da 

mandioca foi realizada concomitantemente à implementação do Proálcool6, o 

programa brasileiro criado no final de 1975. Contudo, não obteve sucesso na época, 

já que as usinas foram construídas em regiões pouco tradicionais de produção da 

planta, e tornaram-se inviáveis (FAPESP, 2008). 

Em 2001 uma variedade tradicionalmente cultivada na Amazônia brasileira 

deu novo impulso às pesquisas nesse setor. Da variedade, chamada “mandioca 

açucarada”, a raiz é colhida, moída e prensada tendo o caldo extraído, potencial 

para ser utilizado no processo de produção do álcool, pulando algumas etapas 

necessárias na produção com cana de açúcar (FAPESP, 2008). 

 

 

3.2 A Rainha na economia 

 

A mandioca cultivada é uma espécie de grande importância econômica no 

Brasil e no mundo. Segundo dados do FAO (2008), a produção mundial vem 

crescendo, devido principalmente à participação dos continentes asiático e africano. 

Nos países da America Latina a produção permanece relativamente estável. 

Em 2008 a produção mundial foi de aproximadamente 238 milhões e 450 mil 

toneladas. O principal país produtor é a Nigéria, com uma produção de 49 milhões 

de toneladas; seguido da Tailândia, com uma produção de 29 milhões e 150 mil 

toneladas. O Brasil é apontado como o terceiro maior produtor mundial, com uma 

produção estimada em 26 milhões e 300 mil toneladas (FAO, 2008), ocupando uma 

área de aproximadamente um milhão e 900 mil hectares (IBGE, 2007).  

No Brasil, estima-se que na fase de produção primária e no processamento 

de farinha e fécula são gerados um milhão de empregos diretos. A atividade 

mandioqueira proporciona receita bruta anual equivalente a 2,5 bilhões de dólares, 

além de uma contribuição tributária de 150 milhões. A produção que é transformada 

em farinha e fécula gera, respectivamente, receitas equivalentes a 600 milhões e 

150 milhões de dólares (GOMES e LEAL, 2003). 

                                                 
6 O Pró-Álcool ou Programa Nacional do Álcool foi um programa de substituição em larga escala dos 
combustíveis veiculares derivados de petróleo por álcool, financiado pelo governo do Brasil a partir 
de 1975 devido a crise do petróleo em 1973 e mais agravante depois da crise de1979. Disponível 
em: <http://pt.wikipedia.org> Acesso em: 12 fev. 2009. 
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De acordo com IBGE (2007) os principais estados produtores no Brasil são o 

Pará (19,8%), a Bahia (17%), o Paraná (12,8%), o Maranhão (6, 7%) e o Rio 

Grande do Sul (5,2%).  

A região nordeste se destaca com uma participação de 37% da produção 

nacional, porém, apresenta o menor rendimento médio: apenas 10,7 t/ha. As 

demais regiões participam com 28, 74% (Norte), 20,41% (Sul), 8,9% (Sudeste) e 

5,74% (Centro-Oeste).  

As regiões norte e nordeste destacam-se como principais consumidoras, 

principalmente sob a forma de farinha. No sul e sudeste, cujos rendimentos médios 

são 19, 776 t/ha e 18, 359 t/ha, respectivamente, a maior parte da produção é 

voltada à indústria, principalmente nos estados do Paraná, São Paulo e Minas 

Gerais (IBGE, 2007). 

 

 

3.3 Diversidade biológica 

 

A mandioca – Manihot esculenta Crantz – pertence à família Euphorbiaceae, 

uma das maiores dentro das dicotiledôneas. Nesta família são encontrados 290 

gêneros e aproximadamente 7.500 espécies distribuídas em todas as regiões 

tropicais e subtropicais do mundo (ALLEM, 2002). 

O gênero Manihot é representado por 98 espécies, distribuídas desde a 

região central do México (33o lat. Norte) até o norte da Argentina (35o lat. Sul), 

concentrando-se nas regiões centro-oeste mexicana e centro-leste brasileira 

(OLSEN e SCHAAL, 1999).  

A atual nomenclatura taxonômica da mandioca reflete o entendimento da 

complexidade taxonômica da espécie. Assim, Manihot esculenta Crantz, atualmente 

é classificada como M. esculenta Crantz ssp. esculenta. sendo que M. esculenta 

ssp. flabellifolia (Pohl.) Cif. e M. esculenta ssp. peruviana (Müll.) Allem, são os 

progenitores selvagens que compõem, junto com a M. esculenta Crantz ssp 

esculenta, o conjunto gênico primário7. No mesmo conjunto gênico está Manihot 

pruinosa Pohl. considerada como o parente selvagem mais próximo no conjunto 
                                                 
7 De acordo com Allem et al. (1996), conjunto gênico primário (também denominado Pool gênico 
primário ou reservatório gênico primário - GP1) compreende os estoques domesticados da cultura e 
as formas parentais silvestres que lhes deram origem ou influenciaram sua formação. 
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gênico primário, e de difícil separação morfológica de M. esculenta ssp. flabellifolia 

(Pohl.) Cif. (ALLEM, 2002).  

Apesar de no Brasil existirem entre 47 a 50 espécies do gênero Manihot, o 

conjunto gênico secundário8 é composto por apenas 13 espécies: M. triphylla Pohl., 

M. pilosa Pohl., M. brachyloba Müll., M. anomala Pohl., M. epruinosa Pax & 

K.Hoffm., M. gracillis Pohl., M. tripartita (Spreng.) Müll. Arg., M. leptophylla Pax & 

K.Hoffm., M. pohlii Wawra, M. dichotoma Ule., M. aescutifolia (Kunth) Pohl., M. 

chlorosticta Standl. & Goldman e M. glaziovii Müll. Arg., usada tradicionalmente no 

nordeste brasileiro para extração de látex para produção de borracha (ALLEM, 

2002). 

Entre essas, Manihot esculenta Crantz é a principal espécie cultivada do 

gênero. Apresenta ampla distribuição geográfica, sendo encontrada de norte a sul 

do Brasil, nas mais diversas condições ecológicas e culturais.  

Essa plasticidade deve-se ao grande número de variedades encontradas 

dentro da espécie, estimada por volta de 7000 (HERSHEY,1992). Essa elevada 

diversidade intra-especifica está presente nas roças de pequenos agricultores, onde 

sofre pressão seletiva natural e humana (SILVA et. al, 2002).  

A seleção realizada pelos agricultores está diretamente relacionada ao 

contexto em que se encontram. Assim, um amplo conjunto de fatores como 

limitações ambientais, aspectos culturais e socioeconômicos atuam de diversas 

maneiras nesse processo de seleção (AMOROZO, 1997; EMPERAIRE, 2002; 

PERONI, 2004).  

A bacia amazônica e suas regiões limítrofes são o principal cenário dos 

trabalhos que investigam a diversidade varietal, dinâmicas de manejo e circulação 

de variedades. Provável centro de origem e domesticação (OLSEN e SHALL, 1999), 

a mandioca é a principal espécie cultivada e presente nos mais diversos recortes 

socioculturais e ecológicos que a região possui. Tem papel de destaque nos 

sistemas agrícolas, nos mitos e na alimentação da maioria dos grupos indígenas 

amazônicos (EMPERAIRE, 2001) e entre outras populações locais como colonos, 

caboclos e ribeirinhos (MARTINS, 2005). 

                                                 
8 Conjunto gênico secundário (ou Pool gênico secundário ou reservatório gênico secundário - GP2) 
compreende as espécies silvestres que cruzam com a cultura principal e se reproduzem, embora 
geralmente o processo se dê com alguma dificuldade e os níveis de fertilidade sejam relativamente 
baixos (ALLEM et al., 1996). 
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Emperaire (2001) compilou 80 trabalhos de 39 autores, envolvendo 19 

famílias linguísticas ameríndias, 38 grupos étnicos ameríndios e quatro grupos não 

índios (agricultores colonos, agricultores tradicionais, seringueiros e agricultores 

caboclos). Do total de variedades citadas nesses trabalhos, chega-se a uma média 

de 24 variedades citadas por local de estudo, variando de um número mínimo de 

uma variedade entre os Kamensa do Alto rio Putumayo, na Colômbia (GUTIERREZ, 

1991, apud EMPERAIRE, 2001), e máximo de 204 variedades entre os Amuesha, 

no Rio Palcazu, no Peru (SALICK et al., 1997).  

 Roças de comunidades caiçaras na Mata Atlântica do litoral paulista também 

vêm integrando pesquisas (SAMBATTI et.al, 2001; PERONI, 2004). Peroni e 

Martins (2000) encontraram 20 variedades cultivadas em seis unidades agrícolas de 

cinco comunidades.  

Os roçados de pequenos agricultores tradicionais do pantanal mato-

grossense também indicam elevada diversidade varietal. Segundo Amorozo (1997), 

em 49 unidades agrícolas são citadas 60 variedades.  

 

 

3.4 Diversidade sociocultural ou conservação in-situ 

 

A conservação in-situ da mandioca está intimamente relacionada com o 

contexto sociocultural das populações que a cultivam, este contexto por sua vez, 

está diretamente relacionado à história vivida por estas populações “(...) constituída 

de migrações, contatos interétnicos e pressões econômicas” (EMPERAIRE, 2001: 

227). 

 A diversidade sociocultural é expressa materialmente nas casas de farinha, 

conhecidas também como engenhos de farinha, retiros e farinheiras, denominações 

diferentes para cada região do Brasil. 

 Nesse espaço é praticada uma importante e singular herança indígena: a 

transformação da mandioca tóxica em uma infinidade de produtos alimentares como 

farinha, goma e polvilho. Consiste num “complexo processo que exige 

conhecimentos específicos que expressam saberes e práticas tradicionais que 

compõem o patrimônio cultural das comunidades que a produzem” (PINTO, 2003, p. 

26).  
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As casas de farinha são espaços coletivos, referências em comunidades 

rurais em todas as regiões do Brasil. Abrigam relações entre familiares e demais 

membros da comunidade, representando a vida coletiva rural e o espaço de 

transmissão de conhecimentos (PINTO, 2003). De acordo com Pinto e Waldeck 

(2006, p.10) as casas de farinha estão “(...) situadas no espaço de confluência entre 

a natureza e a cultura, articulam a biodiversidade, modos de cultivo, trocas sociais e 

sistemas de significados”.  

Além disso, o reconhecimento de variedades por parte dos agricultores e 

como elas são nomeadas, constitui uma rede de significados com grande 

importância do ponto de vista social. A cultura então assume importância alimentar, 

social e econômica, e adquire como recurso genético extrema relevância, como 

trataremos adiante. 

 

 

3.5 Conservação ex-situ dos recursos genéticos de mandioca 

 

De acordo com Fukuda (1999) a coleta de novos exemplares destinados à 

conservação ex-situ além de colaborar na ampliação da base gênica para 

pesquisas em melhoramento, contribui na prevenção da erosão genética da 

espécie. A perda de variedades locais tem sido causada principalmente pela 

expansão de novas fronteiras agrícolas, crescente êxodo rural e pela substituição 

de variedades tradicionais por novas melhoradas.   

Para culturas propagadas vegetativamente, como é o caso da mandioca, a 

forma mais utilizada é o plantio sob condições controladas, podendo também ser 

realizada in vitro, por meio de sementes botânicas ou por criopreservação9 (NG e 

NG, 2002).   

A mandioca vem sendo conservada em todo o mundo desde a década de 70. 

Os principais depositórios da diversidade dessa planta são os bancos de 

germoplasma. As maiores coleções encontram-se no Instituto Internacional de 

Agricultura Tropical (International Institute of Tropical Agriculture – IITA), na Nigéria, 

com 2.861 acessos; no Instituto de Pesquisa de Culturas Tuberosas (Central Tuber 

                                                 
9 Criopreservação é a conservação de germoplasma em baixas temperaturas, normalmente em 
nitrogênio líquido a -196ºC (ALLEM et al., 1996). 
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Crops Research Institute), na Índia, com 1.507 acessos e principalmente no Centro 

Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), na Colômbia, com 4.695 acessos. 

No Brasil, de acordo Knudsen (2000), são mantidos 14 bancos de 

germoplasma de mandioca que foram organizados e são apresentados na tabela 1: 

 

   Tabela 1. Coleções de germoplasma de Manihot esculenta no Brasil. 

Instituição N° de acessos 

Departamento de Fitotecnica, Universidade 
Federal de Viçosa (MG) 83 cultivares tradicionais do Brasil 

Departamento de Genética, Universidade de 
Brasília (DF) 

15 Manihot spp. (variedades silvestres do Brasil) 

EMBRAPA – Centro de Pesquisa Agroflorestal 
da Amazônia Ocidental (AM) 480 cultivares tradicionais do Brasil 

EMBRAPA – Centro de Pesquisa Agroflorestal 
do Acre (AC) 100 cultivares tradicionais do Brasil 

EMBRAPA – Centro de Pesquisa Agroflorestal 
da Amazônia Oriental (PA) Não consta n° de acessos 

EMBRAPA – Centro de Pesquisa Agropecuária 
do Meio-Norte (PI) 

54 variedades entre melhoradas e tradicionais 
do Brasil 

EMBRAPA – Centro de Pesquisa Agropecuária 
do trópico Semi-Árido (PE) 

371 (não constam informações sobre a 
procedência) 

EMBRAPA – Centro de Pesquisa Agropecuária 
dos Cerrados (DF) 

450 (não constam informações sobre a  
procedência) 

EMBRAPA – Centro Nacional de Pesquisa de 
Mandioca e Fruticultura (BA) 

1650 entre variedades tradicionais, melhoradas 
e silvestres 

EMBRAPA – Centro Nacional de Pesquisa de 
Recursos Genéticos e Biotecnologia (DF) 

800 variedades melhoradas e tradicionais do 
Brasil e 41 Manihot spp. (variedades silvestres 
do Brasil) 

EPAGRI – Centro de Pesquisa para Pequenas 
Propriedades 2 variedades tradicionais do Brasil 

EPAGRI – Estação Experimental de Itajaí (SC) 1099 tradicionais (933 do Brasil) 

Escola de Agronomia – Universidade Federal da 
Bahia (BA) 

105 tradicionais do Brasil e 32 Manihot spp. 
(variedades silvestres do Brasil) 

Escola Superior de Agricultura “Luiz de 
Queiroz”, Universidade de São Paulo (SP) 

500 (não constam informações sobre a 
procedência) 

Estação Experimental Mendes da Fonseca (ES) 
159 (não constam informações sobre a 
procedência) e 2 Manihot spp. (variedades 
silvestres do Brasil) 
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Instituto Agronômico de Campinas (SP) 330 (não constam informações sobre a 
procedência) 

Fonte: Adaptado de KNUDSEN (2000) 
 

 

Dentre os centros da EMBRAPA, o principal responsável pela manutenção 

de variedades é o Centro Nacional de Pesquisa em Mandioca e Fruticultura 

(CNPMF), em Cruz das Almas na Bahia, seguido do Centro de Pesquisa 

Agropecuária Trópico Semi-árido (CPATSA), em Petrolina (PE). 

Além da Embrapa, outras instituições de pesquisa no Brasil mantêm 

coleções representativas. São exemplos a Empresa de Pesquisa Agropecuária e 

Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), em Itajaí (SC), o Instituto Agronômico 

de Campinas (IAC), em Campinas (SP) e a Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz”, Universidade de São Paulo (ESALQ/USP), em Piracicaba (SP). 

A caracterização genética dos acessos tem sido realizada por meio do uso 

de marcadores de DNA bioquímicos (FARALDO et al., 2000)  e moleculares 

(MÜHLEN et al., 2000), e por vezes combinados estes com marcadores 

morfológicos (FUKUDA e PORTO, 1991). 

Contudo, apesar da reconhecida variabilidade genética existente nos bancos, 

estes costumam apresentar alta taxa de acessos duplicados, dada a grande 

sinonímia observada em variedades de mandioca. Desse modo, variedades iguais 

que recebem denominações diferentes são coletadas e re-introduzidas nos bancos 

como novos acessos (FUKUDA et al., 1999). 

 

 

3.6 A rainha no nordeste seco brasileiro 

 

Como destacado anteriormente, o nordeste representa aproximadamente 

40% da produção nacional de mandioca, ocupando 47% da área plantada com essa 

cultura em todo o país. Contudo, apresenta o menor rendimento de produção entre 

as demais regiões do Brasil (IBGE, 2008).  

Cultivada em todo o Nordeste, possui maior importância econômica na faixa 

litorânea dos Tabuleiros Costeiros e Zona da Mata. Entretanto, é nas regiões semi-

áridas que desempenha seu papel social mais importante, já que contribui 
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diretamente na sobrevivência das populações mais carentes (FUKUDA et al. , 

1999). 

Conhecida por sua flexibilidade e rusticidade, é um cultivo tolerante a solos 

com baixa fertilidade e resistente a períodos prolongados de escassez de chuva 

(CARDOSO e SOUZA, 2002), representando, portanto importante reserva 

energética que confere ás populações locais segurança alimentar em épocas de 

estiagem (KIZITO et al., 2007). 

Seu cultivo caracteriza-se como de subsistência, geralmente realizado em 

pequenas áreas, com mão de obra familiar, baixo nível tecnológico e baixo aporte 

de insumos (FUKUDA et al., 1999). 

As variedades encontradas nessa região possuem características adaptadas 

às limitações ambientais locais (FUKUDA et al., 1999, KIZITO et al., 2007) 

representando opções para o cultivo, conferindo autonomia e estabilidade na 

produção frente à intempéries e outros fatores de risco. 

Embora seja uma importante e estratégica espécie agrícola nesse contexto, 

carece de pesquisas que integrem aspectos de conservação, manejo, seleção e 

percepção de variedades por parte dos agricultores.  É interessante ressaltar que os 

poucos trabalhos a adotarem abordagens sobre conservação in-situ, manejo e 

diversidade varietal em áreas secas foram realizados em países Africanos (KIZITO 

et al. 2007). 

No semi-árido brasileiro as pesquisas restringem-se à avaliação do 

desempenho agrícola (CAVALCANTI, 2005; MATTOS, 2000, SILVA et al., 1999), 

coleta e avaliação de variedades destinadas aos bancos de germoplasma (COSTA 

e SILVA, 1992; ALLEM, 1991), e a programas de melhoramento genético (FUKUDA 

et al., 1999).  

De acordo com a Fukuda e Porto (1991) a geração de variedades híbridas 

para o semi-árido visa principalmente atender a emergência que se tem por 

alimentos nesse ecossistema. 

O primeiro programa de melhoramento genético de mandioca no nordeste foi 

iniciado em 1952 pelo Instituto de Pesquisa Agropecuária do Leste (IPEAL), em 

Cruz das Almas, interior da Bahia. A partir de 1976, o mesmo programa passou a 

ser conduzido pela Embrapa – CNPMF. No início da década de 90 foram 

implantados bancos em alguns dos centros de pesquisa da Embrapa (FUKUDA e 

PORTO, 1991). No nordeste, foi implantado no CPATSA, em Petrolina (PE), o 
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banco regional responsável pelo germoplasma de mandioca para condições semi-

áridas e no CNPMF, em Cruz das Almas na Bahia, o pólo responsável pela região 

litorânea. 

Apesar do empenho dos centros de pesquisa no desenvolvimento de 

variedades com características mais sedutoras do ponto de vista produtivo, grande 

parte das novas variedades não tem sido adotada pelos pequenos agricultores 

(FUKUDA et al., 1999), que utilizam basicamente suas variedades tradicionais. As 

dificuldades encontradas na disseminação e aceitação dessas variedades indicam 

que as pesquisas vêm sendo desenvolvidas isoladas do contexto para quais são 

destinadas.  

Na tentativa de contornar essa situação, vem sendo implantada pelo CNPMF 

a metodologia conhecida por “Participatory Plant Breeding” (KIZITO et al., 2007). De 

acordo com Fukuda et al. (1999) a participação dos agricultores possibilita 

identificar os critérios de seleção utilizados e assim estimular a adoção das novas 

variedades geradas.  

A aplicação da metodologia participativa possibilita “delinear o perfil da 

variedade idealizada” a ser desenvolvida pelo melhorista ao identificar os critérios 

de seleção adotados pelos agricultores. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo geral 

 

O objetivo deste capítulo é descrever, sistematizar e analisar o conhecimento 

de pequenos agricultores sobre as variedades de mandiocas e macaxeiras (Manihot 

esculenta Crantz) cultivadas no agreste paraibano.  

 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

4.2.1 Descrever as etapas e técnicas de manejo empregadas localmente no 

plantio de mandiocas e macaxeiras; 

4.2.2 Identificar o atual papel ocupado pelo cultivo na agricultura familiar 

agrestina; 

4.2.3 Aferir como é realizada a identificação das variedades; 

4.2.4 Caracterizar morfologicamente as variedades disponíveis; 

4.2.5 Elaborar o inventário de variedades de mandiocas e macaxeiras 

cultivadas; 

4.2.6 Verificar a ocorrência dessas variedades em cada uma das roças 

estudadas; 

4.2.7 Verificar a distribuição e a freqüência com que ocorrem; 

4.2.8 Averiguar convergências e divergências morfológicas entre as 

variedades levantadas nas diferentes roças; 

4.2.9 Identificar os mecanismos de incremento e decréscimo na diversidade 

de variedades; 

4.2.10 Verificar se há ocorrência de erosão genética do cultivo localmente; 

4.2.11 Identificar critérios de seleção das variedades;  

4.2.12 Descrever as etapas da fabricação de farinha. 
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5. METODOLOGIA 

  

O início do trabalho se deu com a identificação dos potenciais agricultores 

informantes, etapa realizada por meio de pesquisa bibliográfica e, principalmente, 

consultas a entidades que atuam e/ou são compostas por pequenos agricultores do 

agreste paraibano. Diversas entidades foram contatadas, porém, vieram a cooperar 

com o trabalho a EMBRAPA - CNPA (Centro Nacional de Pesquisa do Algodão), 

Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa (AS-PTA) e Pólo 

Sindical e das Organizações de Agricultura Familiar da Borborema, composto por 

sindicatos de 15 municípios. A colaboração dessas instituições se deu por meio de 

apoio logístico às atividades de campo e no estabelecimento de contato com os 

agricultores. 

 Essas entidades foram importantes interlocutoras. A influência e 

credibilidade que possuem entre os agricultores da região facilitaram a aproximação 

com os atores centrais dessa dissertação, principalmente no início da pesquisa. 

O contato direto com os agricultores iniciou-se em Junho de 2007, na 

participação de reuniões do Pólo Sindical. Essas reuniões, coordenadas pela AS-

PTA, contam com a presença de representantes de todos os sindicatos que o 

integram e, esporadicamente, com membros da Embrapa.  

Membros dessas entidades sugeriram, dentre os diversos grupos de trabalho 

que compõe o Pólo, a Comissão de Sementes como importante colaboradora no 

contexto da pesquisa. Essa comissão é responsável pela gestão de sementes 

destinadas ao plantio e comercialização, e pelos bancos de sementes comunitários, 

incorporando em sua dinâmica questões relacionadas à agrobiodiversidade para a 

segurança alimentar.  

Desse modo, passou-se a participar periodicamente das reuniões dessa 

comissão, da qual participam agricultores locais e técnicos da AS-PTA. Nessas 

reuniões foram discutidos os objetivos e intenções do trabalho e os possíveis 

desdobramentos que seus resultados poderiam vir a articular localmente. Além de 

contar com a participação dos integrantes do grupo no delineamento inicial da 

pesquisa, coube a eles indicar os “mandioqueiros” da região. 

A comissão indicou como potenciais informantes cinco agricultores 

“mandioqueiros” da área de influencia do Pólo Sindical.  Dentre os agricultores 
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indicados três estavam na Microrregião do Agreste e dois na Microrregião de 

Brejo10.  

Frente às diferentes condições ambientais encontradas entre essas regiões e 

a alta interação entre o genótipo e o ambiente que o cultivo da mandioca apresenta 

(FUKUDA, 1999; ALLEN, 2002; CURY, 1993), optou-se em restringir a pesquisa no 

local onde foi indicado o maior número de potenciais informantes, ou seja, no 

Agreste. 

 

 

5.1 Pesquisas de campo 

 

Os trabalhos de campo foram realizados entre Abril e Junho de 2008. Quatro 

visitas foram feitas a cada um dos três agricultores indicados.   

Para cada agricultor entrevistado, correspondente a uma roça estudada, foi 

atribuído um símbolo (#1, #2 e #3) a fim de facilitar comparações e citações ao 

longo do trabalho. 

Na primeira visita realizou-se o reconhecimento da área, com o intuito de 

aproximar pesquisador-pesquisados por meio de uma conversa informal. Nesse 

primeiro contato foram apresentados os objetivos do trabalho e realizada uma visita 

às roças, momento em que algumas variedades já foram previamente 

reconhecidas.  

Na segunda visita foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, as quais 

abrangiam questões relativas ao manejo, a história das variedades e sua atual 

situação. Todas as entrevistas foram gravadas e transcritas. Nesse segundo 

momento, por meio de visitas guiadas nas roças, as variedades reconhecidas pelos 

agricultores foram identificadas in-situ e amostras foram coletadas. 

A partir dos dados coletados nas duas primeiras visitas foi organizada uma 

lista das variedades citadas e os respectivos descritores utilizados na sua 

identificação. Na terceira visita, os informantes foram novamente entrevistados com 

base na lista previamente elaborada. Foram questionados sobre quais daquelas 

variedades conheciam, qual a atual situação de cada variedade nas respectivas 

                                                 
10 Na Mesorregião do Agreste situa-se a microrregião do Brejo, caracterizado pela predominância de 
brejos de altitude, onde o relevo e a posição geográfica contribuem para a ocorrência de um clima 
mais úmido, com solos férteis e hidrografia perene (MOREIRA e TARGINO, 1997). 
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roças e existência de possíveis sinonímias. Nessa ocasião, algumas variedades que 

não haviam sido citadas foram coletadas e caracterizadas. 

A quarta visita foi realizada a fim de comparar os dados obtidos entre os 

diferentes agricultores e preencher eventuais lacunas. 

 

  

5.2 Caracterização morfológica de variedades 

 

A caracterização morfológica foi realizada com base nos caracteres indicados 

pelos agricultores como responsáveis na identificação das variedades, 

denominados ao longo do trabalho de “descritores locais”.  

Os principais caracteres utilizados para a classificação e distinção entre as 

variedades são: a cor de folhas adultas, formato do lóbulo foliar, cor dos brotos 

apicais, cor dos pecíolos, cor do caule de indivíduos adultos, cor da casca da raiz, 

cor da pele da raiz e porte de indivíduos adultos.   

Cada variedade identificada foi caracterizada in-situ e teve uma amostra 

coletada. Cada amostra era constituída por exemplares de folhas adultas, 

segmentos do caule e raízes inteiras. Flores e frutos, quando existentes, também 

foram amostrados. A coleta de variedades teve o objetivo de documentar por meio 

de fotografias os resultados do trabalho e facilitar as comparações entre variedades 

de diferentes propriedades. 

A utilização de fotografias possibilitou maior detalhamento do material, 

principalmente no que se refere à coloração de partes especificas das plantas vivas, 

um dos principais critérios utilizados localmente na identificação das variedades. Os 

materiais foram fotografados nas primeiras horas após a coleta. O cenário das 

fotografias foi padronizado com um fundo branco e uma régua de 30 cm como 

referência. 

Variedades mantidas em freqüências extremamente baixas (raras), 

variedades já colhidas naquele ano e variedades recém cultivadas não foram 

amostradas ou tiveram apenas parte de suas estruturas coletada. Nesse caso, as 

descrições morfológicas foram realizadas parcialmente. Das variedades com baixa 

freqüência foram coletadas folhas, pecíolo e, em algumas situações, a maniva. Das 

variedades recém colhidas ou destinadas ao plantio foram amostradas as manivas 

e, quando possível, a raiz.  Informações sobre as estruturas não coletadas foram 
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adquiridas, quando possível, por meio dos agricultores e nesse caso, encontram-se 

no tópico de “descritores locais”. 

 

 

5.3 Origem, acréscimo e decréscimo de diversidade 

 

Os dados sobre mecanismos de incremento e decréscimo de diversidade de 

variedades foram obtidas por meio das entrevistas realizadas com os agricultores e 

extensa pesquisa bibliográfica.  

Ao longo de toda a busca bibliográfica, diversos trabalhos de coleta de 

germoplasma realizados no nordeste do Brasil apresentaram variedades com 

nomes comuns às encontradas ao longo das investigações de campo. Tais dados 

permitiram inferir a origem de algumas variedades e as localidades onde eram 

encontradas. 

Além disso, também foram realizadas consultas ao herbário da Embrapa 

Recursos Genéticos e Biotecnologia – CENARGEN, através do Eletronic CEN 

Herbarium que disponibiliza dados de coleta via Internet por meio do programa 

ELCENweb. 

Constam no herbário coletas realizadas nos municípios de Lagoa Seca, 

Remígio e adjacências que correspondem a área de estudo da presente pesquisa, 

no ano de 1985, por Antônio Costa Allem e Wantuil Linhares Werneck. 

Foram consultadas tanto as fichas de coleta referentes à região estudada 

como fichas que apresentavam nomes em comum aos encontrados na localidade. 

Os dados obtidos nas consultas foram confrontados com os encontrados na 

presente pesquisa. Vale ressaltar que as comparações baseiam-se no nome das 

variedades, que podem apresentar sinonímias, e somente em algumas situações, 

contam com descrição morfológica.  

 

O produto dessa dissertação é a confecção de um quadro que identifica as 

variedades que cada um dos agricultores entrevistados possui. Esse produto, 

identificado como quadro 2. será direcionado às entidades atuantes na área. 
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6. ÁREA DE ESTUDO 

 

 

O nordeste do Brasil abrange uma área de 1,8 milhões de km², equivalente a 

18% do território nacional. Em 2007, a população dessa região foi estimada em 51,5 

milhões de pessoas, aproximadamente 25% da população brasileira (IBGE, 2007). 

Cerca de 60% do território nordestino é caracterizado como semi-árido, área 

também conhecida como “Polígono das Secas”, onde ocorrem secas parciais ou 

chuvas irregulares (DUQUE, 2004), condição encontrada em oito dos nove estados 

que compõe a região. 

O estado da Paraíba, que ocupa uma área de 56.372 km² e em sentido 

oeste, rumo o interior do país estende-se por aproximadamente 443 km, possui 

cerca de 79% de seu território dentro do “Polígono da secas” ( DUQUE, 2004).  

No entanto, o estado não é árido ou semi-árido em toda sua extensão. Sua 

paisagem revela diferentes Mesorregiões, demarcadas sobretudo pela variação de 

precipitação que caracteriza cada uma delas. São elas a Mesorregião da Mata 

Paraibana, do Agreste, da Borborema e o Sertão Paraibano (MOREIRA, 1997), 

apresentadas na figura 1.  

 

 
Figura 1. Figura cartográfica das Mesorregiões do estado da Paraíba.  

Adaptado de MOREIRA, 1997. 
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A ocupação agrícola está subordinada às possibilidades e limites das 

características climáticas, havendo uma concentração do monocultivo de cana-de-

açúcar no Litoral; predomínio do sistema de policultivos associado com a pecuária 

na região do Agreste; e concentração de pecuária bovina no Sertão (MOREIRA e 

TARGINO, 1997).  

Quanto a ocupação humana, a Paraíba reproduz os mesmos padrões 

nordestinos. Conta com uma população de três milhões e 600 mil habitantes, dos 

quais aproximadamente 28% vivem na área rural (IBGE, 2007). Contudo, a maior 

parte dos municípios tem sua economia dependente das atividades agrícolas. Há 

um fluxo de migração intenso, tanto do meio rural para o urbano como para grandes 

e médias cidades de outros estados do Brasil, em especial da região sudeste do 

país (MOREIRA e TARGINO, 1997; ALMEIDA e CORDEIRO, 2002). 

O estado apresenta uma distribuição fundiária extremamente desigual.  Os 

pequenos estabelecimentos de até 50 hectares correspondem a 90% do total de 

propriedades rurais do estado, mas ocupam apenas 22% da área agrícola total 

(IBGE, 1996 apud ALMEIDA e CORDEIRO, 2002). 

A Mesorregião do Agreste é ocupada pelo Planalto da Borborema, setor 

cristalino do Maciço da Borborema, dividida nas Microrregiões do Curimataú, 

Esperança, Brejo, Guarabira, Campina Grande, Itabaiana e Umbuzeiro (MOREIRA, 

1989). 

Essa Mesorregião se estende por uma área de aproximadamente 13.020,0 

Km², que corresponde a 23,1% do território paraibano (IBGE, 2000).  Caracteriza-se 

como uma área de transição que recebe influência tanto da semi-aridez do sertão 

quente e seco, quanto do litoral quente e úmido (MOREIRA, 1997). Embora sofra 

parcialmente com a regularidade de chuvas, o Agreste é mais úmido, no solo e no 

ar, do que o Sertão (DUQUE, 2004).  

Embora a média de precipitação seja de 1000mm/ano na microrregião do 

Brejo, na zona do Curimatau essa média cai para 400 mm/ano. O relevo marcado 

por serras e vales e as variações pluviométricas que os caracterizam conferem ao 

Agreste grande diversidade de paisagens. Essa variação induz tanto o 

estabelecimento de significativa diversidade da vegetação natural como em uma 

enorme variedade de sistemas agrícolas, os quais são policultores por excelência 

(ANDRADE, 1980 apud ALMEIDA e CORDEIRO, 2002). 
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A agricultura familiar paraibana se concentra nessa região, onde estão 49% 

dos estabelecimentos agrícolas dessa categoria. De acordo com o IBGE (1996 

apud ALMEIDA e CORDEIRO, 2002) esta é uma das regiões de maior densidade 

populacional de todo o país, com uma média de 91,5 habitantes/km².  

Ao norte de Campina Grande, município pólo da Mesorregião do Agreste, há 

predomínio absoluto da pequena propriedade, fazendo desta a única região 

minifundiária do estado (MOREIRA e TARGINO, 1997).   

De acordo com Almeida e Cordeiro (2002), essa área, composta por 16 

municípios (Lagoa Seca, Massaranduba, Serra Redonda, S. S. de Lagoa de Roça, 

Montadas, Areial, Puxinanã, Esperança, Arara, Dona Inês e partes significativas de 

Alagoa Nova, Remígio, Areia, Solânea, Cacimba de Dentro e Bananeiras) pode ser 

denominada como “agreste da agricultura familiar”. 

 

 

6.1 Contexto local 

 

O presente trabalho foi realizado em três propriedades rurais localizadas na 

mesorregião do agreste paraibano, mais especificamente nos municípios de 

Remígio (Sítio Macaquinhos), São Sebastião de Lagoa de Roça (Assentamento 

Maria Moraes) e Montadas (Sítio Campos - Comunidade de Montadas de Baixo), 

indicados na figura 2. 



 48 

 
   Figura 2. Municípios contemplados no trabalho. 

 

Os agricultores que integram esta pesquisa estão imersos num contexto 

político e socioambiental pioneiro no que diz respeito à produção agroecologica 

entre agricultores familiares (MARIANO NETO, 2006). Diversas entidades atuam na 

região agrestina com projetos voltados à produção ecológica de alimentos, resgate 

de variedades locais e valorização do conhecimento tradicional.  

No contexto estadual destaca-se a atuação da ASA-PB que constitui um 

fórum de debate e reflexão acerca da convivência com o semi-árido. Estruturada em 

1994 a partir de representações de organizações de agricultores, organizações não 

governamentais (ONGs) e outras organizações da sociedade civil, suas principais 

ações estão voltadas para a construção de referências práticas e políticas públicas 

voltadas à problemática da água e da semente no semi-árido (ALMEIDA e 

CORDEIRO, 2002; MARIANO NETO, 2006).  

Entre as entidades que participam desse fórum, na região do Agreste, a AS-

PTA e o Pólo Sindical da Borborema merecem destaque pela atuação política e 

técnica na geração e difusão de inovações que buscam o estabelecimento da 

agricultura ecológica (MARIANO NETO, 2006). 

ESTADO DA PARAÍBA – ÁREA DE ESTUDO 
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Em meio a esse contexto, e a partir de indicações dos próprios agricultores 

envolvidos nesse movimento, os entrevistados prezam pela diversidade de suas 

culturas e se orgulham do caminho que vem percorrendo em busca de uma melhor 

convivência com o semi-árido. 

 

 

6.2. Perfil dos entrevistados 

 

Sr. Francisco Manoel 

AGRICULTOR #1 – MUNICÍPIO DE REMÍGIO, SÍTIO MACAQUINHOS. 

 

O agricultor identificado com o símbolo #1, Sr. Francisco Manoel, 72 anos, é 

natural do município de Remígio, onde ainda reside. Herdou de seus pais a 

propriedade de quatro hectares em que vive com sua esposa, dois filhos (um na 

mesma residência e uma filha que mora em outra casa na mesma propriedade) e 

netos. “Seu Chico Caxia”, como é conhecido, recebe, assim como sua esposa, 

Dona Santina, aposentadoria, mas não possui outras fontes de renda. O seu 

sustento e de sua família advém inteiramente do cultivo da terra, totalmente voltado 

para subsistência, já que são raros os excedentes.  

Sua propriedade não conta com água encanada, esgoto ou luz elétrica, mas 

possui uma cisterna de placa que garante água, ao menos para consumo nas 

épocas de estiagem. Possui três cabeças de gado, cria galinhas e se orgulha 

profundamente da diversidade de variedades que possui na sua roça, 

principalmente quando se trata do cultivo de mandiocas e macaxeiras. 

Sr. Francisco participa ativamente das atividades do Pólo Sindical da 

Borborema e seu sítio é freqüentemente incluído nos programas e atividades 

desenvolvidas pela AS-PTA, ASA e Embrapa-Algodão. 

 

Sr. Cícero Gomes 

AGRICULTOR #2 – MUNICÍPIO DE MONTADAS, SÍTIO CAMPOS – 

COMUNIDADE DE MONTADAS DE BAIXO. 

 

 Sr. Cícero Gomes, de 47 anos, é o agricultor mais jovem que compõe essa 

pesquisa. Nascido no município de Montadas, onde ainda reside, possui uma 
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residência na cidade e uma parcela de 1,5 hectares do Sítio Campos, de 

propriedade de sua familia, na comunidade de Montadas de Baixo. 

Neno, como é conhecido, cultiva duas roças: uma em sua propriedade e 

outra em um terreno de dois hectares do mesmo sítio. Nesse terreno a roça é um 

cultivo polivarietal de mandiocas e seu destino é exclusivo para venda. As 

variedades encontradas são as selecionadas pelo agricultor como as que obtêm 

maior rendimento. A roça de sua propriedade é um policultivo e sua produção é 

voltada basicamente para subsistência.  

Apesar de não integrar o Sindicato Rural de Montadas e participar 

esporadicamente das reuniões do Pólo Sindical, ainda assim é conhecido como 

importante mandioqueiro da região. 

 

 

Sr. João Primo Tomás 

AGRICULTOR #3 – MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA – 

ASSENTAMENTO MARIA MORAES. 

 

Sr. João Primo Tomás, agricultor identificado com o símbolo #3 ao longo 

deste trabalho, tem 73 anos e nasceu na comunidade de Geraldo, situada nos 

arredores de São Sebastião de Lagoa de Roça, município que reside atualmente. 

Seu João possui uma residência na cidade e uma área de dois hectares no 

Assentamento Maria Moraes, fundado há 25 anos onde vivem aproximadamente 70 

famílias. Sua área no assentamento possui somente um pequeno rancho onde são 

armazenadas sementes e ferramentas necessárias ao manejo da terra. Apesar de 

residir na cidade, diariamente percorre à pé os sete quilômetros que separam sua 

casa da área no assentamento, de onde retira o sustento da família com a ajuda de 

filhos e genros.  

Sua produção é destinada principalmente ao consumo familiar e alguns itens 

ao comercio local, como batata doce e feijões. Sua área é rica em fruteiras (como 

limoeiros, laranjeiras, cajueiros, mangueiras e pinhas) e os espaços adjacentes ao 

rancho são dedicados a experimentação de sementes recém adquiridas e ao plantio 

de jerimum, maracujá e tomate, dentre outros cultivos que são colhidos diariamente.  

Sr. João Primo é vice-presidente do Sindicato Rural de São Sebastião de 

Lagoa de Roça e participa de algumas atividades do Pólo Sindical da Borborema. 
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7. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

7.1 O cultivo da mandioca  

 

 7.1.1 Etapas e técnicas de manejo 

 

“Mandioca em terra dura é igual criança que come mal: cresce, mas fraquinha...”  

– Sr. Cícero, Montadas-PB. 

 

As roças quando destinadas exclusivamente à fabricação de farinha ou 

venda in-natura são geralmente um monocultivo polivarietal, onde são toleradas 

somente algumas plantas que nascem espontaneamente. 

Quando destinadas essencialmente à subsistência familiar são policultivos 

que combinam mandioca, feijão (Phaseolus ssp.), milho (Zea ssp.) e batata doce 

(Ipomoea batatas), todos representados por diversas variedades de cada espécie.  

Além disso, são encontradas dispersas pelo roçado diversas fruteiras como 

laranjeiras, limoeiros e jaqueiras, além de outras plantas alimentícias de cultivo 

menos intensivo como maxixe, quiabo, maracujá, jerimum e melancia.  Apesar de 

mais freqüentes nas proximidades das residências ou benfeitorias, nas roças 

também são encontradas espécies condimentares como as pimentas ou medicinais 

como o boldo.  

A Figura 3. é a vista de uma das propriedades visitadas, onde é possível 

visualizar os cultivos de milho e feijão, além de diversas fruteiras. 
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Figura 3. Vista geral da propriedade do Sr. João Primo em São Sebastião de Lagoa de Roça onde é 

possível observar a diversidade de cultivos e fruteiras. 

 

De acordo com Almeida e Cordeiro (2002) é a partir dessa mistura ordenada 

que os agricultores conseguem conviver com os riscos e instabilidades de um 

ambiente com oferta limitada de água. 

O sistema de plantio encontrado nos roçados de subsistência é denominado 

cultivo consorciado. Mattos (2000) afirma que esse é o sistema de cultivo que 

predomina na pequena agricultura familiar no nordeste. O consórcio consiste no 

plantio de duas ou mais espécies agrícolas numa mesma área ao mesmo tempo 

com a finalidade de maximizar a utilização de recursos naturais, como água, 

nutrientes e radiação solar.   

De acordo com a mesma autora, o sistema além de permitir melhor 

aproveitamento do espaço físico das propriedades, geralmente minifúndios e terras 

marginais, garante minimamente a subsistência frente aos recursos ambientais, 

econômicos e técnicos limitados da agricultura familiar nordestina.  Possibilita ainda 

uma composição alimentar mais rica e balanceada, e em alguns casos contribui na 

complementação da renda quando o excedente é comercializado. 
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Nas roças aqui estudadas os principais consórcios envolviam a mandioca, 

milho, feijão e batata doce. Combinação que representa, segundo Gomes e Leal 

(2003), a tradicionalmente utilizada na agricultura familiar nordestina.  

As roças são cultivadas com espécies conjugadas (PERONI, 1998; 

MARTINS, 2003) isto é, existem espécies de propagação vegetativa onde as partes 

utilizadas para consumo são as raízes e tubérculos, assim como espécies de 

propagação por semente, das quais se utilizam os grãos e frutos para o consumo.  

A mandioca, uma planta de porte arbustivo, oferece condições espaciais ao 

crescimento de outras culturas, permitindo numa mesma parcela o cultivo 

concomitante de milho e feijão. Nesse arranjo espacial, a mandioca é plantada 

intercalada com o milho, e as laterais e as linhas entre as fileiras são dedicadas ao 

cultivo de diversas qualidades de feijão (variedades de feijão de arranque, macassa 

e favas). Na figura 4 abaixo é possível visualizar o consórcio de milho e macaxeira: 

 

                
           Figura 4. Consórcio de milho e mandioca: os cultivos são intercalados. 
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 A batata doce, geralmente destinada à parcelas exclusivas intercaladas aos 

demais cultivos, também foi encontrada nas laterais dos leirões.  

O milho, o feijão e a batata doce, são plantas anuais, colhidas entre 70 e 95 

dias após o plantio enquanto a mandioca, uma cultura semiperene, continua seu 

desenvolvimento. Após a colheita das culturas anuais, as mandiocas permanecem 

soberanas nos leirões, sendo o plantio daqueles cultivares nesses canteiros, 

suspensos até sua colheita, que ocorre por volta de 10 a 18 meses após o plantio. 

Não há um calendário rígido para o cultivo da mandioca. Os agricultores 

apenas evitam realizar o plantio no período de maior precipitação, evitando assim o 

apodrecimento das “sementes” no solo encharcado. O período mais indicado para o 

plantio coincide com o dos outros cultivares, entre março e maio, meses que 

antecedem o inverno chuvoso.  

Pesquisas de Alves e Silva (2003) e Ternes (2002) apontam que no caso da 

mandioca, a umidade e o calor são elementos essenciais para a brotação e 

enraizamento, favorecendo o estabelecimento da planta.  

O órgão geralmente utilizado para a propagação da mandioca é o caule, que 

quebrado em pedaços, entre 10 e 15 cm em média, transforma-se em “maniva”, 

“rama” ou “semente”, a muda da nova planta. Elas são obtidas a partir das roças 

mais antigas, por meio da poda (chamadas também de “decotas”), mas 

principalmente das plantas colhidas para consumo. Uma única planta pode dar 

origem a diversas manivas. 

Martins (2005) observa que o agricultor propaga a mandioca antes mesmo 

de colher seu produto. Contudo, a rama, diferentemente das sementes que podem 

ser armazenadas, é altamente perecível. Portanto, para garantir maior qualidade do 

material de cultivo, o plantio deve ser realizado preferencialmente logo após a 

colheita. 

Na figura 5. é possível observar que dentro das caixas encontram-se as 

manivas já cortadas e prontas para serem plantadas. As demais, dispostas em 

montes pelo terreno ainda precisam ser quebradas. Nessa figura é também possível 

visualizar ao fundo o terreno já preparado para receber as ramas. 
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Figura 5. Ramas destinadas ao plantio de novas roças. 

 

Frente à importância local das “sementes da paixão”, um dos 

questionamentos iniciais se referia ao trato e denominação destinados ás 

variedades de mandioca cultivadas. No entanto, a concepção que os agricultores 

têm de suas “sementes da paixão” ultrapassa o conceito de “semente” referindo-se 

ás variedades locais de maneira geral como elucida o depoimento do Sr. Chico 

Caxia: 

 

“A macaxeira, a mandioca a gente faz a muda da planta (...) não põe 

semente na terra (...) mas é tudo variedade nossa, dos antigos (...) é semente da 

paixão, só não é de semente (...) é rama da paixão (...)” 

 

A colheita por sua vez não possui um calendário fixo, sendo realizada de 

acordo com a demanda familiar por alimentos, principalmente farinha. A mandioca é 

uma planta que pode permanecer saudável no solo por longos períodos. Desse 

modo, pode ser colhida gradualmente à medida que é necessária.  
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Martins (2005: 212) refere-se à essa estratégia como “armazenamento pré-

colheita”, que associada a parcelas de cultivo com diferentes idades garante a 

disponibilidade de mandioca ao longo de todo o ano. 

Contudo, a falta de coincidência entre a colheita e o novo plantio tem sido 

indicada por agrônomos e técnicos como responsável na perda de variedades, 

ocasionando a perda de material de alto valor agronômico e genético. Devido a 

longos períodos de armazenamento e condições inadequadas, as manivas reduzem 

ou perdem a viabilidade (ALVES e SILVA, 2003).  

De acordo com a bibliografia consultada (FUKUDA et al., 1999) as principais 

doenças que afetam o cultivo são a podridão radicular, viroses como couro de sapo 

e mosaico, superbrotamento e bacterioses. No entanto, nenhum desses problemas 

foi apontado pelos entrevistados como preocupante nas suas roças. 

Alves e Silva (2003) apontam que a cultura da mandioca é susceptível a 

diversas pragas como o mandarová, ácaros, percevejos, mosca branca, broca, 

cupins e formigas. Dentre estas, somente a formiga saúva (Atta ssp.), também 

conhecida como “formiga de roça” ou “cortadeira”, foi indicada pelos agricultores 

como uma praga preocupante, já que é capaz de acabar com o cultivo em pouco 

tempo, deixando somente os talos. 

Fukuda et al.  (1999) considera o déficit hídrico como a principal causa da 

baixa produtividade do cultivo na região semi-árida. Apesar da óbvia importância da 

água na agricultura, sua escassez não é indicada pelos agricultores como o 

principal fator limitante no cultivo da mandioca no Agreste. 

Unânime entre os entrevistados, os cuidados empregados ao preparo do solo 

são indicados como essenciais para seu sucesso. Considerando que a mandioca é 

uma planta que tolera longos períodos de estresse hídrico (GOMES e LEAL, 2003) 

e que não há localmente a utilização de sistemas de irrigação, o manejo do solo 

caracteriza-se como principal fator para uma boa produção. 

As “terras duras”, ou solos compactados, e “terras moles demais”, áreas 

sujeitas a alagamento, como baixadas, são áreas evitadas para seu cultivo. As 

terras duras dificultam ou mesmo impedem o crescimento da raiz além de dificultar 

o arranque durante a colheita. As “terras muito moles”, onde há presença constante 

de água faz a raiz “murchar” e pode ocasionar sua podridão.  
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Desse modo, os agricultores dão preferência ao plantio em “terra macia”, ou 

seja, solos mais arenosos ou minimamente aerados para que a água escoe e a raiz 

possa crescer “livre”.  

Para atender a esses propósitos, os métodos mais utilizados no preparo do 

solo são as leiras e covas altas, que promovem a drenagem da água e facilitam a 

colheita das raízes.  As leiras são elevações contínuas de terra. De acordo com 

Silva (et al., 1999), no nordeste as leiras são comumente chamadas de “leirão” ou 

“camalhão”.  

Os matumbos, ou covas altas, são pequenas elevações de terra em forma 

cônica. Para o estabelecimento tanto do leirão quanto do matumbo os agricultores 

utilizam a camada superficial do solo juntamente com restos culturais. Como mostra 

a figura 6. abaixo, em algumas situações as leiras e matumbos são “encamados”, 

ou seja, são cobertos com matéria orgânica disponível ou proveniente das capinas, 

realizadas duas ou três vezes ao ano. 

 

 
Figura 6. Leirões “encamados”, ou seja, cobertos por matéria orgânica. 
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A capina, a colheita e o preparo do solo são atividades exercidas 

principalmente pelos homens adultos. O plantio, contudo, pode contar com a 

participação de mulheres e crianças.  

 

7.1.2 A mandioca na agricultura familiar agrestina 

 

“O prevenido manda no tempo” 

– Sr. Chico Caxia, Remígio-PB. 

 

Cultivada em todo o Nordeste brasileiro, a mandioca possui maior 

importância econômica na faixa litorânea dos Tabuleiros Costeiros e Zona da Mata. 

Entretanto, é nas regiões semi-áridas que desempenha seu papel social mais 

importante, já que contribui diretamente na sobrevivência das populações mais 

carentes (FUKUDA et al. , 1999). 

O fato de ser uma das poucas culturas alimentares a resistir e produzir 

mesmo em períodos prolongados de estiagem confere à mandioca um papel de 

destaque sobre questões de segurança alimentar em áreas rurais semi-áridas 

(KIZITO et al., 2007). A planta constitui uma excelente fonte de carboidratos e 

proteínas (TACO, 2006), capazes de suprir necessidades na alimentação humana e 

animal.   

Apesar de suas vantagens em áreas propensas à seca, a produção voltada à 

subsistência na região do Agreste paraibano é indicada pelos informantes como em 

contínuo processo de declínio. 

Os dados disponíveis sobre produção e área colhida para os municípios dos 

entrevistados são referentes aos anos de 1983 a 2007, período em que não há 

redução significativa (IBGE, 2007). Contudo, o “tempo da mandioca” o qual os 

agricultores mencionam corresponde às décadas anteriores a 1980. 

Já Sabourin (2001) indica uma redução drástica no cultivo local da mandioca 

entre a década de 80 e inicio de 90. Coincide com essa época o aumento das áreas 

destinadas ao plantio de milho e feijão, a disseminação de cultivos de amendoim e 

sorgo e o acesso da população à aposentadorias. Esses fatores podem ser 

interpretados como indícios do declínio da cultura mandioqueira na região. 

Provavelmente os mandiocais foram substituídos por culturas agrícolas mais 
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rentáveis e o maior acesso monetário da população possibilitou a aquisição de 

farinha e outros artigos alimentares por meio da compra. 

O acesso a outros alimentos, como arroz, biscoito e macarrão, contribuiu na 

diminuição do consumo diário da farinha de mandioca. De acordo com relatos dos 

agricultores entrevistados, há cerca de 30 anos uma família de cinco pessoas 

consumia em média duas a três sacas de 60 quilos por mês, passando a consumir 

nos dias atuais o máximo de uma saca/família/mês.  

Essa diminuição da produção de pequena escala pode ser detectada por 

meio da redução do número de casas de farinha ativas na região, principalmente as 

comunitárias. Nos arredores do sítio Macaquinhos, em Remígio, há uma única casa 

de farinha, que é utilizada por todos os agricultores. Enquanto no assentamento 

Maria Moraes, em São Sebastião de Lagoa de Roça, a única casa de farinha, que 

há 20 anos funcionava todos os dias, nos últimos anos raramente está ativa. Na 

comunidade de Montadas de Baixo, das quatro casas das proximidades, duas 

fecharam há alguns anos, uma é utilizada esporadicamente enquanto a outra, única 

que permanentemente ativa, é suficiente para satisfazer a demanda local.  

As casas de farinha particulares são utilizadas por agricultores que não têm 

acesso às casas comunitárias. Nesse caso, o agricultor paga o uso da benfeitoria 

com uma porcentagem da farinha produzida. Nas situações presenciadas ao longo 

das atividades de campo, aproximadamente 8% da produção era destinada ao 

pagamento do proprietário. A vantagem das casas particulares diz respeito à venda, 

já que o consumidor dá preferência a produtos de procedência conhecida. 

Os agricultores que integram essa pesquisa fabricam a própria farinha, 

geralmente em casas comunitárias. Afirmam sentirem-se seguros por não 

dependerem do mercado. Essa sensação de independência é expressa por Seu 

Chico quando se refere ao vizinho que não tem mais roça: 

 

“só come quando compra, não é uma tristeza?” 

 

 Apesar do grande apreço e orgulho que possuem da farinha que fabricam e 

do roçado que mantém, ainda assim o consumo em algumas situações é maior que 

a produção. Argumentam que a família cresce, mas as terras permanecem 



 60 

pequenas. Nessas situações, se há condições financeiras, recorrem ao comércio 

para complementar a produção. 

 O comércio, por sua vez, ao mesmo tempo que oferece condições para a 

aquisição de farinha a preços razoáveis, desestimula a produção para esse fim. Ao 

invés de agregar valor ao produto, sua fabricação em pequena escala a torna mais 

cara e menos competitiva. O caminho encontrado para obter retorno econômico 

mais substancial do cultivo é a venda da produção in natura para pequenas fábricas 

locais ou então a fabricação por encomenda e, portanto, com venda garantida. 

 A comercialização da macaxeira in natura não tem se mostrado atraente aos 

pequenos agricultores. Por ser um produto altamente perecível, demanda agilidade 

para seu escoamento, tornando os produtores dependentes de atravessadores para 

o transporte. Estes, por sua vez, oferecem valores irrisórios para sua compra. O 

retorno econômico, portanto, é mínimo frente ao investimento de área cultivada e 

mão de obra que exige seu cultivo.   

Questões relacionadas ao tempo e espaço necessários também influenciam 

na decisão de se manter um roçado. Cultivadas inicialmente em consórcio com 

plantas anuais como feijão e milho, a mandioca é uma planta semiperene e deve 

ser colhida em média 12 meses após seu plantio.  Depois da colheita das espécies 

anuais, as poucas terras disponíveis, permanecem quase que exclusivamente 

“ocupadas” pela mandioca, não permitindo o plantio extenso de outras espécies 

agrícolas.  

Outra conotação da variável “tempo” se refere não somente aos cuidados 

dispensados no trato com a mandioca, mas da atividade agrícola como um todo e 

geralmente compõe o discurso dos mais jovens. Conversas informais durante os 

trabalhos de campo indicam que muitos gostariam de se dedicar a outras atividades 

menos desgastantes e que apresentem maior retorno econômico.  

Diversos são os fatores que podem ser apontados como responsáveis ao 

crescente abandono do cultivo. Porém, alguns agricultores, especialmente os 

mandioqueiros que compõe essa pesquisa, consideram a mandioca a poupança 

mais segura para épocas de maior necessidade.  

De acordo com Seu Chico:  

 

“ (...) e se eu ficar sem chuva já tenho essa aí pra ralar um beiju (...) 

mandioca é pras épocas de maior precisão”. 
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7.2 Variedades  

 

 

Para tratar da diversidade de variedades se faz necessário definir a 

abrangência do termo e suas implicações práticas e teóricas. Na presente pesquisa 

o termo é utilizado de acordo com a percepção e classificação realizada pelos 

agricultores, onde “variedade” é considerada a unidade mínima de manejo da 

diversidade agrícola.  

Emperaire (2002, p.191) define variedade como “um conjunto de indivíduos 

com características morfológicas suficientemente próximas, e suficientemente 

diferentes das de outros conjuntos, para que constitua uma unidade de manejo e 

seja reconhecida por um nome que lhe seja próprio”. 

Segundo Boster (1985), existe um modelo especial de seleção humana 

denominada “seleção perceptiva” (selection for perceptual distinctiveness) onde a 

manutenção de uma variedade vai depender de variações morfológicas que 

permitam distingui-la de outras. 

Portanto, o reconhecimento da variedade e a decorrente atribuição de um 

nome fundamentam-se na percepção do semelhante e do diferente, podendo ser 

aplicada a diversos níveis taxonômicos, do clone a um conjunto de espécies 

(EMPERAIRE, 2006).  

Os critérios utilizados no estabelecimento dessa identidade são ao longo do 

trabalho denominados de “descritores locais”, referindo-se às principais 

características utilizadas localmente na distinção entre variedades. 

O termo, no entanto, possui sentido num contexto local, enfatizando a 

dimensão cultural na construção de seu sentido, uma vez que cada grupo constrói 

seus próprios limites no universo de variações das características das plantas 

(EMPERAIRE, 2006).  

É importante destacar que as mandiocas e macaxeiras identificadas no 

presente estudo não são necessariamente uma variedade no sentido genético do 

termo. Para estabelecer esta identidade com segurança, estudos bioquímicos ou 

genéticos seriam necessários, contudo, fogem do alcance dessa pesquisa.  

Apesar disso, diversos trabalhos realizados com variedades de mandiocas 

vêm demonstrando que pode haver estreita correspondência entre o sistema 

classificatório dos agricultores e os obtidos por meio de parâmetros genéticos 
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(KIZITO, 2007; SAMBATTI et al., 2001; MARTINS, 2005). Pesquisas têm mostrado 

também correspondência de unidades distintas por meio da análise de caracteres 

morfológicos em nível intra-específico (PERONI e MARTINS, 2000; ELIAS et al., 

2000; PERONI et al., 1999; KIZITO, 2007; EMPERAIRE e PERONI, 2007).  

 

7.2.1 Os “descritores locais” 

 

Os resultados confirmam a grande variabilidade fenotípica observada em 

mandioca através de caracteres morfológicos (CURY, 1993). Essa variabilidade é, 

com grande coerência, organizada e classificada pelos agricultores na identificação 

das variedades, realizada geralmente por meio da combinação de duas ou três 

características morfológicas que são particulares a cada variedade. 

As partes do pé de mandioca reconhecidas pelos agricultores e suas 

respectivas denominações são ilustradas na figura 7. abaixo: 

 

 
Figura 7. Partes do pé de mandioca reconhecidas pelos agricultores. 

Fonte: Amorozo, 1997. 
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Foram citadas pelos agricultores 59 variedades – 21 de macaxeira e 38 de 

mandioca. Dentre as 31 variedades disponíveis, 29 foram caracterizadas 

morfologicamente por meio de fotografias da folha, caule, raiz (casca, pele e polpa) 

e pecíolo como mostra o quadro 1 seguir: 

 

Quadro 1. Detalhamento das características morfológicas de variedades de mandiocas e 

macaxeiras cultivadas em três roças no Agreste da Paraíba. 
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Dentre os descritores apontados, quatro características são mais 

freqüentemente utilizadas: cor do pecíolo (talo), cor da casca da raiz, cor da pele da 

raiz e forma da folha. Outros aspectos morfológicos apontados, mas utilizados com 

menos freqüência, são relacionados à coloração das folhas (verde, verde claro, 

verde escuro e pardo-esverdeada), do caule, chamado de “pele da madeira” (roxo, 

marrom, marrom claro, branco e verde), dos brotos apicais (roxo, verde, marrom) e 

ao porte da planta (densidade de ramificações do caule e estatura).   

A cor do pecíolo ou “talo” foi a característica mais citada para distinguir as 

variedades. Sua coloração tem grande importância na identificação de variedades 

locais e foram divididas em quatro situações: amarelo, vermelho, verde e bicolor - 

vermelho e verde. 

A forma da folha diz respeito ao formato dos lóbulos da “folhinha”, 

caracterizados como linear (“fina” e reta), lanceolada (em forma de lança) ou 

obovada (arredondada). A casca da raiz ou córtex, visualizada ao retirar-se a 

epiderme ou pele do tubérculo, apresentou três tonalidades: branca, creme e 

vermelha. A pele da raiz, outro importante descritor, foi encontrada nas colorações 

marrom escuro, marrom claro e cinza. A polpa, por sua vez, foi encontrada somente 

na cor branca. 

A tabela 2 abaixo lista as 31 variedades encontradas e detalha seus 

respectivos descritores locais e os demais descritores utilizados na caracterização 

morfológica. 

 

Tabela 2.  Caracterização morfológica das variedades. 

VARIEDADES DESCRITORES LOCAIS DEMAIS DESCRITORES 

Alagoa Preta 1  

(#2) 

Broto roxo, folha verde 

escuro; porte aberto, pouco 

galhada 

Folha lanceolada; caule marrom, 

casca da raiz branca; pele da 

raiz marrom escuro; pecíolo 

bicolor 

Alagoa Preta 2  

(#2) 

 

Broto roxo; folha verde 

escuro; porte aberto, pouco 

galhada 

 

 

Folha lanceolada; caule marrom, 

casca da raiz branca; pele da 

raiz marrom escuro; pecíolo 

verde 

Calito (ou Calipe) Folha linear; pecíolo bicolor – Caule marrom escuro; casca da 
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em cima vermelho, embaixo 

verde 

raiz branca; pele da raiz marrom 

escuro, folha verde 

Cangaíba Branca 
Folha pardo-esverdeada; 

pecíolo amarelo 

Caule marrom; folha linear, 

casca da raiz branca; pele da 

raiz marrom escuro 

Casca de Peba 
Pecíolo bicolor, folha verde 

escura obovada; caule verde 

Casca da raiz branca; pele da 

raiz marrom escuro 

Cruvela  

(#1) 
Pecíolo verde e “curto”  Caule marrom 

Cruvela  

(#3) 

Folha verde escuro linear; 

pecíolo verde 

Caule marrom, casca da raiz 

branca; pele da raiz marrom 

escuro 

Engana Ladrão 
Pecíolo vermelho, folha verde 

clara 

Folha lanceolada; caule marrom, 

casca da raiz creme; pele da 

raiz marrom escuro 

Ferro Branco 1 

(#3) 

Caule marrom, folha 

lanceolada verde escura 

Pecíolo vermelho, casca da raiz 

creme; pele da raiz marrom 

escuro 

 

Ferro Branco 2 

(#3) 

Caule marrom, folha 

lanceolada verde escura 

Pecíolo verde, casca da raiz 

creme; pele da raiz marrom 

escuro 

João Grande 

Folha verde claro; pecíolo 

bicolor – em cima verde, 

embaixo vermelho, casca da 

raiz vermelha 

Caule roxo, pele da raiz marrom 

claro, folha obovada lanceolada 

Landi 
Folha pardo-esverdeada; 

porte baixo e esgalhada 

Folha lanceolada; caule verde; 

casca da raiz creme; pele da 

raiz marrom escuro 

Mandioca Branca 

Caule verde, pele da raiz 

marrom claro, folha verde 

claro 

Folha lanceolada; casca da raiz 

creme 

Manipeba preta Folha recortada  

Caule marrom; pecíolo 

vermelho; casca da raiz branca; 

pele da raiz marrom escuro 
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Manivainha Branca 

Caule branco; pele da raiz 

cinza; cicatrizes foliares 

próximas e proeminentes. 

Folha lanceolada; pecíolo 

vermelho, casca da raiz branca, 

folha verde escura 

Monge 

Folha lanceolada – fina; broto 

roxo; porte esguio e 

esgalhado. 

Pecíolo vermelho; caule 

marrom; pele da raiz marrom 

escuro; casca da raiz creme; 

folha verde. 

Olho de Urubu 

Folha linear e pecíolo 

vermelho; planta pequena e 

robusta. 

Caule marrom; casca da raiz 

marrom claro; folha verde. 

Olho Verde 

Pecíolo bicolor; caule 

marrom; pele da raiz marrom 

escuro; folha verde claro. 

Folha lanceolada; casca da raiz 

creme. 

Olho Verde Branca 
Pecíolo bicolor; caule branco; 

pele da raiz cinza. 

Folha lanceolada; casca da raiz 

branca, folha verde.  

Olho Verde Preta 

Pecíolo bicolor; caule 

marrom; pele da raiz marrom 

escuro. 

Folha lanceolada; casca da raiz 

creme, folha verde. 

Pernambucana Pecíolo bicolor, caule verde. 

Folha lanceolada, casca da raiz 

vermelha, pele da raiz marrom 

escuro; folha verde. 

Rosa 

Pecíolo vermelho, casca da 

raiz vermelha, caule marrom 

claro, porte esgalhado. 

Folha lanceolada, pele da raiz 

marrom escuro. 

Rosinha 

Pecíolo vermelho, casca da 

raiz vermelha, caule marrom 

claro, porte esguio. 

Folha lanceolada, pele da raiz 

marrom escuro. 

Sedinha                   ----- 

Folha lanceolada – linear verde, 

pecíolo vermelho, casca da raiz 

marrom escuro, caule marrom 

claro. 

 
 

Sem nome “sem lembrança” 
 
 
 
 

                   ----- 

Caule marrom claro, folha 

lanceolada verde; pele da raiz 

marrom escuro, pecíolo 

vermelho. 
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Sem nome  “magrinha”  Folha linear. 

Caule marrom; pele da raiz 

marrom escuro; Folha verde 

escuro; pecíolo verde. 

Sem nome “Do Vô”                    ----- 

Folha lanceolada – linear verde 

escura; pecíolo vermelho, casca 

da raiz marrom escuro, pele da 

raiz branca, caule marrom claro. 

Sem Nome “ Cicinho” 

Pecíolo bicolor; pecíolo curto 

planta robusta e esgalhada; 

folha verde claro. 

Folha lanceolada – linear; caule 

marrom; pele da raiz marrom 

escuro; casca da raiz creme. 

Suturna 
Folha pardo-esverdeada 

obovada; planta galhada. 

Pecíolo vermelho; caule verde; 

casca da raiz creme; pele da 

raiz marrom claro. 

Vermelha 

Casca da raiz branca, caule 

marrom claro; pecíolo 

vermelho. 

Folha lanceolada; pele da raiz 

marrom escuro. 

 

Os agricultores entrevistados reconhecem dois ou mais sub-tipos em 

algumas variedades, não necessariamente nas mesmas. Temos como exemplo a 

variedade “olho verde” que é reconhecida por dois agricultores como detentora dos 

sub-tipos “olho verde branca” e “olho verde preta”. No entanto, para um dos 

entrevistados “olho verde” é somente “olho verde”, também conhecida como 

“passarinha” e sem diferenciações dentro da variedade.  

Manipeba, alagoa, guaraju, manivainha, cariri, olho verde, gaúba e cangaíba 

são variedades apontadas que apresentam sub-tipos reconhecidos por pelo menos 

um informante. Essas variações não puderam ser morfologicamente identificadas 

por meio de amostras, já que em todos os casos um ou outro sub-tipo é 

considerado perdido.  

No entanto, de acordo com os entrevistados, a identificação dessas 

variações era realizada por meio de aspectos morfológicos específicos, como a 

coloração das folhas no caso da “manipeba”, como ilustra a fala de Seu Chico: 
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“Manipeba de hoje é a preta, só antigamente encontrava a branca, que tinha 

a folha branquinha, clarinha. De resto era manipeba .... tudo igual, só mesmo a cor 

da folha que dava a diferença (...) como não tem mais da branca, eu chamo tudo de 

manipeba, mas ela continua sendo da preta” 

 

 A determinação da toxicidade também pode ser realizada por meio de 

características morfológicas. Como dito anteriormente, as variedades de mandioca 

podem ser separadas em dois grupos, normalmente conhecidas como bravas 

(mandiocas) e mansas (macaxeiras), fato relacionado ao teor de ácido cianídrico 

presente em diversos órgãos da planta (OLIVEIRA, 1982).  

 As bravas são utilizadas para fabricação de farinha, extração de amido ou 

outros produtos, e apenas são consumidas após algum tipo de processamento com 

efeito desintoxificante. Variedades mansas são mais versáteis, podem ser 

destinadas ao processamento tal quais as variedades bravas e também consumidas 

após preparos mais simples, como cozidas, fritas ou assadas (VALLE et al., 2004). 

  As cores do talo e da casca da raiz são apontadas como características 

básicas na distinção entre esses grupos. A casca da raiz avermelhada ou arroxeada 

e pecíolo vermelho e vermelho/verde geralmente indicam que se trata de uma 

macaxeira. Já cor da pele branca ou creme e pecíolo verde indicam variedade 

brava como, mostram as figuras 8, 9, 10 e 11. 

 

        
Figuras 8, 9, 10 e 11. Descritores locais utilizados para diferenciar mandioca de 
macaxeira: cor da casca da raiz e cor do talo. Da esquerda para a direita: 7 e 8: Casca da 
raiz vermelha e pecíolo vermelho da variedade rosa, uma macaxeira; 9 e 10: Casca da 
raiz branca e talo predominantemente verde da variedade Casca de peba, uma mandioca. 
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Como toda regra, há exceções. A macaxeira “vermelha”, por exemplo, possui 

pecíolo vermelho, mas a sua casca é branca. A variedade “manivainha”, apesar de 

ser uma mandioca, apresenta o pecíolo vermelho, como observado nas figuras 12, 

13, 14 e 15 abaixo: 

 

             
Figuras 12 e 13: Casca da raiz creme e pecíolo vermelho da variedade vermelha, uma 
macaxeira; 14 e 15: Casca da raiz branca e talo vermelho da variedade manivainha branca, 
uma mandioca. 
 

 

No entanto, apesar da identidade de cada variedade estar claramente 

estabelecida entre mansa e brava, as macaxeiras podem “amargar” tornando-se 

impróprias para o consumo in natura. Algumas circunstâncias são apontadas pelos 

agricultores como responsáveis pela mudança na identidade da planta, como a 

idade, o ambiente em que são cultivadas e tratos recebidos após a colheita.  

Pesquisas de FUKUDA et al.  (1999) confirmam que o teor de ácido cianídrico 

além de variar entre as variedades, oscila quanto a idade de colheita e ambiente em 

que são cultivadas. 

Desse modo macaxeiras das quais não se sabe ao certo o período ideal para 

arranque, são tratadas invariavelmente como mandiocas, apesar de ainda serem 

designadas como macaxeiras. Além de amargarem, ficam duras para consumo in 

natura. Exemplos desse tipo são as macaxeiras “sem lembrança” e “do vô”, e 

provavelmente a variedade “calipe”, que já ganhou status de mandioca. 

As variedades bravas também são utilizadas na alimentação animal. Para 

perderem a toxicidade as ramas são previamente secas dentro dos ranchos como 

mostra a figura 16. 
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Figura 16: Ramas destinadas a alimentação animal dispostas no rancho para secagem. 

 

Suturna e manipeba são indicadas, mesmo pelos agricultores que não as 

possuem em seus roçados, como as variedades mais tóxicas conhecidas na região.   

A variedade suturna, ainda mais tóxica que a manipeba, raramente é 

destinada a alimentação animal. Contudo, se houver necessidade de uso, os 

agricultores recomendam que fique de 30 a 40 dias secando ao sol para eliminar o 

ácido cianídrico. 

 

7.2.2 Ocorrência nos roçados 

 

Foram citadas pelos agricultores 59 variedades – 21 de macaxeira e 38 de 

mandioca. Dessas, 31 variedades – 11 de macaxeira e 20 de mandioca – ainda são 

encontradas nas propriedades, enquanto 23 são consideradas perdidas e cinco 

podem ser adquiridas por meio de intercâmbio.  
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Cada variedade encontrada nas roças foi classificada como presente (P), 

abundante (PA) e rara (PR), tópico que será tratado com maiores detalhes mais 

adiante. 

 As variedades que já foram cultivadas pelos agricultores, mas não são mais 

encontradas nos roçados, correspondem às variedades consideradas perdidas 

(PD). Contudo, dentre estas, algumas são passíveis de “intercâmbio” (IT) situação 

em que o agricultor sabe onde podem ser encontradas, geralmente em roças de 

vizinhos ou parentes. 

Algumas são citadas como variedades conhecidas (VC). São variedades que 

o agricultor ouviu falar sem que, no entanto, tenha cultivado em sua roça.  

A tabela 3 abaixo lista os nomes das variedades citadas pelos agricultores 

entrevistados e apresenta referências sobre a situação das variedades em suas 

roças. 

 

Tabela 3.  Variedades de Manihot esculenta citadas e observações sobre sua ocorrência nas roças 
visitadas.  

AGRICULTORES/ROÇAS 
TIPO VARIEDADE/SUB-VARIEDADE 

#1 #2 #3 

Alagoa PD - - 

Branca X X PD** Alagoa 

Preta X P PA  

Caboclinha PD PD PD 

Calito (ou Calipe) PR IT PD 

Branca PR PD IT 
Cangaíba 

Preta PD VC X 

Cariri PD VC - 

Branca X X PD Cariri 

Preta X X PD 

Casca de Peba PD PA PR 

Cruvela P PD PR 
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Ferro Branco X X PA  
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Gaúba X - X 

Branca - PR - Gaúba 

Preta - IT - 
 

Guaraju IT - PD 

Branca X PD X Guarajuba (ou Guaraju) 

Preta X PR X 

João Grande PR X X 

Landi PR X PD 

Mandioca Branca P P PR 

Branca PD PD PD 
Manipeba 

Preta P PR X 

Manivainha - - PD 

Branca PD PA X 

 
 
Manivainha 

Preta PD VC X 

Monge PD PA PD** 

Não Tem (ou Saco nas Costas) X X PD 

Olho de Urubu PD PR PD 

Olho Verde  - - PD 

Branca PA PR - Olho verde 

Preta PR PR - 

Pornuncia  PD X VC 

Sem Nome “Cicinho” X PA X 

Sem Nome “Magrinha” X PR X 

Sutinga PD PD VC 

Suturna PA PR PD 

Abacate PR  X X 

 Amazonas PD VC PD 
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Bahia PD PD P 

Branca  PD IT IT 

Cacau X X IT 

Engana Ladrão PR** PD PD 

Isabel de Souza X X PD 

Manteiga PD PR ** VC 

Ouro PD X PD 

Pão da Tarde PD X X 

Pão do Chilo PD VC IT 

Pernambucana PA PR ** P 

Rosa P PA PA 

Rosinha P PR PD 

São Miguel VC VC PD 

Sedinha PR X IT 

Seis Meses PR** PR** X 

Sem nome “sem lembrança” X PR X 

Sem nome “Do Vô” X PR X 

Vermelha (ou Antiga) PA PD PD 

Vinagre PR** PR** PD 

PA - Presente e abundante: variedade presente e abundante na roça; PP - Variedade presente, 
facilmente encontrada, mas não cultivada em abundância; PR - Presente e rara: presente e mantida 
em pequena quantidade; PD - Perdida: variedade conhecida, já foi cultivada na propriedade, mas foi 
perdida; VC - Variedade conhecida por nome, mas nunca foi cultivada na propriedade; IT - 
Intercâmbio: variedade conhecida e não encontrada na roça visitada, mas o agricultor sabe onde 
readquiri-la; X – O agricultor não conhece a variedade citada ou considera que não existe; ** - 
Considerada pelo agricultor citado a mesma variedade com nomes distintos. 
 

 

A tabela 4 abaixo apresenta uma síntese dos resultados obtidos, sua análise 

ressalta a importância da dimensão individual no manejo da diversidade, uma vez 

que cerca de 34% das variedades citadas são cultivadas apenas por um agricultor. 
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Tabela 4. Indicadores sobre a diversidade de variedades de mandioca 
levantados na pesquisa 

Agricultores/Roças 
INDICADORES 

#1 #2 #3 

N° de variedades cultivadas 16 21 8 

N° de variedades consideradas 
perdidas 18 8 21 

 Geral 

N° de variedades conhecidas por 
todos os informantes 

18  
(30,5%) 

Nº de variedades conhecidas e 
consideradas perdidas por todos os 
informantes 

2 
(11,1%) 

Nº de variedades passíveis de 
intercambio 

5 
(8,5%) 

N° de variedades cultivadas por 
somente 1 informante 

20 
(33,9%) 

N° de variedades cultivadas por todos 
os informantes 

03 
(5%) 

N° de variedades cultivadas ao menos 
por 2 informantes 

12 
(20,3%) 

 

 

Somente três variedades são comuns a todos os roçados (macaxeira 

pernambucana, rosa e mandioca branca) e encontradas em diferentes situações. A 

macaxeira pernambucana, por exemplo, apesar de estar presente nas três 

propriedades, na roça #1 é a principal macaxeira cultivada, na #2 está presente em 

áreas restritas e na #3 é uma variedade considerada rara.  

Cerca de 15 variedades, que correspondem a 26% de todas as citadas, são 

conhecidas por todos os agricultores. Entre estas, duas (11,1%) são consideradas 

perdidas. Desse modo, variedades perdidas em uma roça podem ser encontradas 

em diferentes situações em outra. A variedade monge, por exemplo, considerada 

perdida nas roças #1 e #3, é comum na roça #2. Assim como a suturna, comum na 

roça #1, rara na roça #2 e considerada perdida na roça #3. 
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As variedades consideradas muito raras e as não mais encontradas nas 

propriedades recebem o nome de “roças antigas” ou “dos antigos”, remetendo a um 

passado não muito distante como a infância dos entrevistados. Suturna e manipeba 

são exemplos de roça “dos antigos”, variedades conhecidas por todos entrevistados 

e consideradas “peças de museu”. Inclusive são assim denominadas pelo agricultor 

#1, que as mantém em certa quantidade na sua roça.  

  

7.2.3 Distribuição e freqüência 

 

Geralmente as macaxeiras são cultivadas mais próximas das residências ou 

rancho e/ou em áreas marcadamente separadas do restante do roçado. A 

proximidade facilita o acesso à raiz que pode ser prontamente consumida e a 

exclusividade garante a retirada da variedade mansa, apropriada para consumo in 

natura. A área destinada ao plantio exclusivo de macaxeiras é pequena quando 

comparada a extensão ocupada por variedades bravas.  

 Mandiocas e macaxeiras podem ocupar o mesmo leirão. Quando isso ocorre 

são denominadas localmente de “roças mestiças”, situação na qual geralmente as 

macaxeiras são destinadas à fabricação de farinha. 

As variedades de mandioca são plantadas misturadas nas roças e na 

primeira aproximação somente três ou quatro costumam ser prontamente 

identificadas. Porém, repetidas visitas e uma observação mais minuciosa, aguçada 

pelas indicações dos mandioqueiros, indica considerável diversidade varietal.  

A figura 17 abaixo apresenta uma vista geral de uma das roças visitadas. 

Dessa perspectiva, o roçado aparenta ser composto por uma única variedade. 
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Figura 17. Vista geral de uma das roças visitadas 

 

As variedades citadas como facilmente identificáveis são as cultivadas em 

maior abundância. Dispersas entre estas, foram identificadas variedades menos 

freqüentes, mas ainda assim, mais facilmente encontradas do que as variedades 

consideradas raras.  

As variedades raras foram encontradas, de maneira geral, nas periferias dos 

roçados, ocupando pequenas áreas e com poucos exemplares de cada uma. Essa 

localização deve-se provavelmente a resquícios de antigas roças.  

As poucas variedades raras identificadas dispersas no roçado foram 

utilizadas a fim de substituir alguma planta mal sucedida. Somente um exemplar, 

com aproximadamente 10 anos, foi identificado próximo à uma residência. Nesse 

caso, o vínculo afetivo demonstrado pelo agricultor por esta variedade especial e 

única explica seu lugar privilegiado. 

Desse modo, pode-se atribuir um padrão de distribuição e freqüência de 

variedades aos roçados estudados. Esse padrão, também identificado em pesquisa 

de Amorozo (1997) em roças de agricultores tradicionais do pantanal 
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matogrossense e de Peroni (2004) entre caiçaras do sul do estado de São Paulo, 

consiste em duas ou três variedades comuns em extensões relativamente grandes, 

certa quantidade de variedades mais ou menos freqüentes em uma área limitada e 

uma grande quantidade de variedades raras em pequenas áreas, como mostra a 

tabela 5. 

 

   Tabela 5. Ocorrência relativa das variedades de Manhiot esculenta nas roças analisadas. 

 
 
 

Abundantes  
(PA) 

Presentes 
(PP) 

Raras 
(RR) 

Perdidas 
(PD) 

Roça  
#1 

Suturna, Pernambucana, 
Vermelha, Olho Verde 

Branca 

Manipeba Preta, 
Cruvela, Branca, 
Rosa, Rosinha 

Calipe,  
João Grande, Cangaiba 

Branca, Olho Verde 
Preta, Sedinha,  

Engana Ladrão, Landi, 
Abacate 

Manipeba Branca, Pornuncia, 
Casca de Peba, Alagoa, 

Caboclinha, Sutinga, Monge,  
Manivainha Branca, Manivainha 

Preta,  
Cangaíba Preta, Cariri,  

Olho de Urubu,  
Macaxeira Branca, Manteiga, 

Amazonas, Ouro, Pão do Chilo, 
Pão da Tarde 

Roça 
 #2 

Manivainha Branca, Sem 
Nome e Rosa 

Mandioca Branca, 
Alagoa Preta 

Manipeba Preta, 
Suturna, Cruvela, Sem 
Nome, Guaraju Preta, 
Olho Verde Branca, 

Olho Verde Preta, Olho 
de Urubu, Gauba 

Branca, Sem 
Lembrança, Do Vô, 

Rosinha, 
Pernambucana, Seis 

Meses 

Manipeba Branca, Caboclinha, 
Sutinga, Buaraju Branca,  

Enagna Ladrão 

Roça 
 #3 

Rosa, Ferro Branco, 
Alagoa Preta 

Pernambucana, 
Bahia 

Mandioca Branca, 
Cruvela, Casca de 

Peba 

Manipeba Branca, Suturna, 
Alagoa Branca ou Monge, 

Caboclinha, Guaraju, Calito, 
Landi, Manivainha, Cariri 

Branca, Cariri Preta,  
Olho Verde, Não Tem,  

Olho de Urubu, São Miguel, 
Rosinha, Isabel de Souza,  
Vinagre, Engana Ladrão, 

Amazonas e Ouro 

 

As variedades raras são mantidas em baixa freqüência para não perder a 

“semente”, geralmente não são tratadas e permanecem nos roçados como uma 

forma de segurança. Localmente são chamadas de “capitãs da roça”, as quais o Sr. 

Cícero define como:  

 

“ A capitã da roça (...) é pé o fraquinho,bem fraquinho (....) antigo que não 

arranca. Tá por aí uns fraquinhos nos cantos (...)  Se tudo der errado, venho e trato, 

demora mais ai vou ter semente” 
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Desse modo, o agricultor mantém, à sua maneira, um verdadeiro banco de 

germoplasma particular, ao qual pode recorrer frente a exigências locais de diversas 

naturezas, como rendimento, maior produção em condições de pouca fertilidade ou 

mesmo pela qualidade da farinha que produz.  

Destaque deve ser dado a importância do intercambio de variedades como o 

caso do agricultor #3 que mantém em sua roça poucas variedades raras, mas indica 

cinco variedades passíveis de intercambio. A comunidade em que nasceu é seu 

banco de variedades raras assim, quando necessita de uma variedade especial 

recorre aos parentes, com os quais readquire a semente. 

 

 7.2.4 Nomes e comparações morfológicas 

 

 “Mandioca é que nem minino, cada um dá o nome que lhe cabe” 
 – Sr. João Primo, S.S. de Lagoa de Roça-PB. 

 

 

Os nomes encontrados por Amorozo (1997) referem-se ao provável local de 

origem, às características físicas, ou ao nome de quem primeiro apareceu com a 

variedade na comunidade (via semente ou maniva) ou por meio do uso de vários 

referenciais ao mesmo tempo.  

Apesar da origem de grande parte das variedades estar associada às 

pessoas que intermediaram sua introdução, entre os agricultores estudados estes 

referenciais não vêm sendo utilizados para nomear as variedades. Mesmo a 

variedade “Isabel de Souza” foge desse referencial, já que de acordo com 

pesquisas bibliográficas corresponde a uma variedade melhorada e distribuída por 

centros de pesquisa (FUKUDA et al., 1999). 

Algumas variedades fazem referência ao provável local de origem como 

“cariri”, “pernambucana” e “bahia”. Outras possuem nomes que se referem a 

características físicas ou relacionadas ao manejo e produção.  

A macaxeira “rosa” apresenta a casca da raiz vermelha assim como o pecíolo 

e se diferencia da “rosinha” por meio de seu porte. A manivainha, em que as 

cicatrizes foliares são muito próximas, necessitando apenas de uma maniva 

pequena para seu plantio, justificando o nome dado. A variedade engana-ladrão é 

assim denominada pois, além de ser extremamente parecida com macaxeira rosa, 
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até os seis meses após o plantio é doce, mas depois desse período “amarga”, 

passando a ser considerada mandioca. Desse modo, confunde duplamente quem 

as rouba dos roçados.  

Quanto aos sub-tipos de cada variedade, ao seu nome “original” são 

adicionadas características físicas, predominantemente cores, a fim de diferenciá-

las. A variedade manivainha, por exemplo, apresenta os sub-tipos branco e preto, 

referindo-se às colorações do caule. Assim como a olho verde, encontrada nas 

variações branca e preta, referentes à coloração da pele da raiz.  

Ao serem questionados sobre variedades que não possuem um nome 

específico, os entrevistados os improvisavam. São exemplos as variedades “do vô”, 

“sem lembrança” e “magrinha”.  

Amorozo (1997) aponta que o nome atribuído a uma variedade pode ser 

modificado durante sua disseminação, adquirindo novas denominações de acordo 

com os referenciais apreendidos pelos agricultores. 

Salick et al. (1997),  mostraram que mais de 50% dos nomes locais de 

variedades de mandioca são usados por uma única família de agricultores, o que 

frequentemente resulta em um mesmo fenótipo com nomes diferentes, de acordo 

com unidades familiares distintas. 

Fukuda et al. (1999) também indica que apesar de apresentar grande 

variabilidade genética, não raro diferentes denominações são atribuídas ao mesmo 

genótipo. 

Desse modo, a fim de verificar a ocorrência de nomes diferentes a um 

mesmo fenótipo, as variedades coletadas foram comparadas por meio da avaliação 

de seus descritores morfológicos.  A análise aponta que não há plantas que 

correspondam morfologicamente em todos os caracteres avaliados denominadas 

por diferentes nomes. 

Contudo, duas variedades que tiveram nomes elaborados pelos 

entrevistados no momento da entrevista, correspondem morfologicamente a 

variedades com nomes específicos dados em outra roça.   

Uma variedade encontrada na roça #2, a sem nome, posteriormente 

improvisada como “magrinha”, apresenta caracteres morfológicos semelhantes à 

variedade “cruvela”, encontrada na roça #3, como mostram as figuras 18 e 19.  
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Figura 18. Folha da variedade sem nome (ou “magrinha”) Figura 19. Folha da 
variedade cruvela: características morfológicas idênticas e nomes diferentes. 

 

 

Apenas as folhas estão ilustradas, uma vez que a raridade da variedade 

magrinha impossibilitou a coleta de outros órgãos.  

A variedade de macaxeira sem nome (ou “sem lembrança”) da roça #2 

corresponde morfologicamente à variedade vermelha (ou “antiga”) da roça #1. As 

figuras 20 e 21 ilustram a semelhança entre essas variedades. A raridade da 

variedade sem nome também impossibilitou a ilustração dos outros órgãos 

correspondentes. 
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Figura 20. Pecíolo da macaxeira sem nome (ou “sem lembrança”). Figura 21. 
Pecíolo da macaxeira vermelha (ou “antiga”): características morfológicas 
idênticas e nomes diferentes. 

 

 

O procedimento contrário também foi realizado. Assim, variedades com a 

mesma designação, comuns em pelo menos duas propriedades, foram comparadas 

por meio dos caracteres morfológicos avaliados.  

As variedades de nome e caracteres morfológicos comuns são as 

macaxeiras pernambucana, rosa e rosinha, além das mandiocas alagoa preta, olho 

verde branca, olho verde preta, suturna e manipeba, geralmente identificadas por 

meio dos mesmos “descritores locais”. 

 Somente a variedade cruvela das roças #1 e #3, apresentaram 

características diferentes, como podem ser visualizadas nas figuras 22 e 23. 
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Figuras 22 e 23: Folhas morfologicamente diferentes das mandiocas 
denominadas cruvela nas roças #1 (figura 22) e #3 (figura 23): características 
morfológicas distintas para uma mesma variedade reconhecida. 

 

 

Apesar de grande coerência na classificação das variedades por meio de 

caracteres morfológicos, um dos entrevistados (#2) em duas ocasiões atribui nomes 

iguais a plantas morfologicamente distintas.  

Uma delas diz respeito à variedade “alagoa preta”, encontrada em duas 

roças (#2 e #3). Sua identificação é realizada por meio dos mesmos descritores: 

broto roxo e, principalmente, pecíolo verde-avermelhado como ilustra as figuras 24 

e 25.  
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Figuras 24 e 25. Descritor comum da variedade alagoa preta: pecíolo verde-

avermelhado. Amostra coletada na roça #2. 
 

 Entretanto, o mesmo agricultor (#2) também chama de alagoa preta 

mandiocas cujo pecíolo são diferentes dos mostrados acima, cuja a coloração é 

verde (figuras 26 e 27).  

 

      
 

Figura 26: Folha e detalhe da coloração do pecíolo (Figura 27) de mandioca 
também denominada alagoa preta pelo agricultor #2. 
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 Os outros descritores são equivalentes. A combinação de características 

morfológicas desta mandioca não corresponde a nenhuma variedade encontrada 

nas outras propriedades estudadas. 

 Caso semelhante apareceu na mesma propriedade (#2) em relação à 

variedade “ferro branco”. As diferenças na coloração do pecíolo também indicam 

plantas diferentes sendo tratadas como uma mesma variedade (figuras 28 e 29). 

 

    
Figura 28 e 29: Detalhe de pecíolos de coloração distinta de mandiocas 
chamadas de ferro branco pelo agricultor #2. 

 

 Os entrevistados também apontam sinonímias entre as variedades. O 

agricultor #3 indica as variedades monge e alagoa branca como sendo as mesmas. 

Já o agricultor #2 atribui os nomes pernambucana, seis meses, vinagre e manteiga 

à mesma variedade de macaxeira. O agricultor #1 considera as variedades engana 

ladrão, seis meses e vinagre a mesma. No entanto, estas não puderam ser 

comparadas morfologicamente, uma vez que não estavam presentes nas roças. 

 

 

7.3 Mecanismos de incremento e decréscimo de diversidade  

 

A diversidade das mandiocas nos roçados é incrementada por meio de 

mecanismos socioculturais e biológicos. Como mecanismos socioculturais 
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consideram-se os fluxos migratórios humanos, a aquisição de manivas com vizinhos 

e parentes e as trocas entre os agricultores em feiras e reuniões (EMPERAIRE, 

2001; AMOROZO, 1997)  

Mutações gênicas e recombinações através do processo sexual, como 

cruzamento entre variedades, auto-fecundação e cruzamento com espécies de 

mesmo gênero, caracterizam os mecanismos biológicos que atuam no aumento da 

diversidade intra-específica (CURY, 1993; ALVES, 2002; MARTINS, 2005;).  

Apesar de propagada e cultivada de modo vegetativo, a mandioca não 

perdeu ao longo de seu processo de domesticação a capacidade de reprodução 

sexual. As plantas de mandioca florescem, têm fecundação e produzem frutos e 

sementes viáveis (MARTINS, 2003). Por meio da propagação vegetativa os novos 

recombinantes são fixados. 

Seu cultivo vem sendo utilizado como modelo no delineamento da dinâmica 

evolutiva de espécies tuberosas cultivadas e propagadas vegetativamente (CURY, 

1993; SAMBATTI et al., 2001). As pesquisas desse tema têm procurado esclarecer 

a influencia dos processos de seleção natural e artificial no acréscimo de 

variabilidade dentro da espécie.  

A seleção artificial refere-se ao manejo realizado por agricultores, em 

especial à agricultura itinerante dos trópicos. Esse sistema de agricultura, também 

conhecido como de corte e queima, ou coivara, é atribuído ao período pré-colonial 

brasileiro (anterior a 1500DC), mas também é encontrada em outras partes do 

mundo, caracterizando a agricultura autóctone tropical (RAPPAPORT, 1971 apud 

PERONI & MARTINS, 2000). 

A agricultura de coivara consiste na derrubada e queima de parcelas de mata 

ou capoeira, que depois de alguns poucos anos de cultivo é abandonada11 por um 

período chamado de pousio, que permite o restabelecimento da vegetação pelos 

processos naturais de sucessão secundária. Esse período pode variar em média de 

4 a 25 anos (PERONI, 2004), sendo estabelecido de acordo com o ambiente e 

manejo realizado. Depois desse período a área pode ser novamente cortada e 

queimada, voltando a ser cultivável. 

                                                 
11 De acordo com PERONI (2004) diferentes estratégias são utilizadas no que se refere ao uso das 
áreas “abandonadas”. As espécies que ocupam estas áreas podem ser utilizadas como recursos e 
manejadas ao longo do tempo. 
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O tempo de pousio em áreas de antigas roças permite que os processos 

sexuais mantenham-se ativos por meio do cruzamento entre as variedades 

cultivadas e mesmo entre as cultivadas e espécies selvagens do gênero Manihot 

(MARTINS, 2005). Desse modo, tais áreas são consideradas bancos de sementes e 

o agricultor ao reabri-las quebram sua dormência, permitindo o evento da 

germinação (PERONI e MARTINS, 2000; MARTINS, 2005). 

 

7.3.1 Origem, circulação e manutenção de variedades  

 

A partir das teorias ora apresentadas e com base nos dados coletados em 

campo, há indícios que os pequenos agricultores no contexto do semi-árido, 

cooperem, através do manejo realizado nas roças, na geração da diversidade de 

mandioca via processo sexual. 

Embora não utilizem mais o sistema de corte-queima e pousio, devido as 

poucas áreas disponíveis ao cultivo de subsistência e a sua intensa utilização, o 

período das secas é pouco propício ao plantio de outros cultivos. Nessas épocas há 

o abandono parcial das áreas de roçado, com a manutenção das plantas mais 

resistentes, como a mandioca, agave e palma forrageira.  

Apesar do tempo relativamente curto de abandono da área, pode-se 

considerar a possibilidade do estabelecimento de um banco de sementes no local, 

já que as plantas de mandioca nessas condições florescem e produzem frutos.  

Algumas variedades foram encontradas no campo com botões florais e frutos 

ilustrados nas figuras 30, 31, 32 e 33 abaixo: 
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Em sentido horário se encontram os frutos das variedades cangaíba branca (fig. 30); as flores da 
variedade sem nome “cicinho” (fig. 31.); fruto e flores da variedade monge (fig. 32.) e frutos da 
manipeba preta (fig. 33.) 

 

Segundo Martins (2005) a mandioca tem frutos de dispersão autocórica, 

podendo as sementes chegar a distancias de seis a quinze metros.  Quanto aos 

frutos, todos os entrevistados relataram como se dá sua abertura, no qual expelem 

as sementes a grandes distâncias como explica o Sr. Cícero em seu depoimento: 

 

“O frutinho “estala” e avoa pra fora, cai longe (...) igual semente de 

mamona(...)” 
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O arranjo espacial heterogêneo das variedades encontrado nas roças 

amplifica as possibilidades de cruzamentos entre variedades iguais e diferentes. As 

plantas encontram-se mais próximas do que a distancia máxima da dispersão de 

pólen de mandioca, que de acordo com Martins (2005) pode atingir cerca de 20 

metros. 

Na figura 34 abaixo pode-se observar a proximidade em que são cultivadas 

as diferentes variedades, nesse caso as variedades manivainha branca (a direita, 

identificada por meio do pecíolo vermelho) e alagoa preta (a esquerda, identificada 

por meio do pecíolo verde). 

 

 
Figura 34: Arranjo espacial das variedades na roça do Sr. Cícero (agricultor#2)  

 

No entanto, não basta que a semente germine, o agricultor tem papel 

decisivo sob a diversidade gerada ao percebê-la e incorporá-la ou não no conjunto 

original de variedades. Amorozo (1997) relata que agricultores mais experientes 

podem conscientemente incorporar, após experimentação, variedades advindas de 

semente.  
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Nas propriedades estudadas poucos relatos referem-se a variedades 

nascidas de sementes. Quando aparecem nos roçados, identificadas por nascerem 

fora dos leirões e apresentarem “orelhas” (referencia provável aos cotilédones) 

(MARTINS, 2005; AMOROZO, 1997), quando não são arrancadas, raramente são 

incorporadas ao acervo como uma nova variedade. 

Geralmente a nova planta recebe o nome da variedade com que mais se 

assemelha. Como mostra o relato do Sr. Cícero (#2), há a percepção do 

aparecimento de uma nova planta, mas não necessariamente, de uma nova 

variedade. 

 

“Eu acabo capinando mesmo tudo (....) mas se vejo, deixo e ela (semente) 

cria mandioca do mesmo jeito” 

 

Somente a “joão grande” foi citada como variedade presente na roça 

originada de semente. O agricultor #1 permitiu que a planta se desenvolvesse pois 

notou que era uma planta diferente, colheu-a, aprovou a raiz e plantou suas 

manivas. De acordo com ele, a variedade produziu bem por algum tempo, mas 

depois “desistiu”. Hoje se constitui como variedade rara na propriedade. 

Porém, frente à geração de sementes e a percepção desse processo por 

parte dos agricultores, a introdução de novos recombinantes no conjunto original de 

variabilidade, por esse meio, pode ser considerado extremamente baixo. Considerar 

o contexto socioambiental local permite levantar algumas hipóteses acerca da não 

adoção de tais variedades. 

De acordo com Alves (2002), as plantas advindas de semente além de 

demorarem a se estabelecer, possuem menor vigor que as plantas advindas de 

manivas, que em condições favoráveis emitem raízes após sete dias. Além disso, 

com relação às plantas advindas de maniva, sabe-se de antemão sobre alguns de 

seus aspectos produtivos e limitantes, inclusive se adquiridas por meio de trocas.  

O contexto da pequena agricultura no semi-árido, caracterizada por chuvas 

irregulares, insegurança alimentar, baixa produção, pequenas propriedades e uso 

intensivo do solo, pode ser apontado como responsável na pronta rejeição das 

plantas advindas de sementes, já que sobre estas não há conhecimento e tão 

pouco garantias de produção.  
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Os dados coletados nessa pesquisa permitem apenas inferir alguns aspectos 

da geração de variabilidade nesse contexto particular. Somente pesquisas 

detalhadas sobre a fenologia das plantas e dispersão de sementes, biologia das 

sementes e sua viabilidade em situações de escassez de água, determinação de 

taxas de cruzamento por meio do uso de marcadores moleculares, além de outros 

métodos de pesquisa e amostragem junto aos agricultores, permitiriam afirmar as 

hipóteses levantadas. 

Já os dados levantados por meio das entrevistas permitem delinear alguns 

dos processos socioculturais locais que vêm atuando no fluxo das variedades de 

mandioca cultivadas.  

Algumas são cultivadas há muitos anos, provavelmente há mais de uma 

geração, já que remetem a infância dos entrevistados. Alguns exemplos são a 

suturna, a manipeba, macaxeira do vô, cruvela e cangaíba. Estas, mesmo quando 

presentes no roçado em certa quantidade, são referenciadas como antigas. 

Outras variedades consideradas antigas foram adicionadas ao acervo pelos 

próprios entrevistados. São exemplos a olho verde branca, adquirida pelo agricultor 

#1 no município de Alagoa Grande, e a calipe, que o agricultor #2 ganhou de 

presente de um compadre. 

Outro caso é daquelas extremamente recentes no roçado, mas que ainda 

não receberam um nome. A variedade “sem nome”, por exemplo, do agricultor #2, 

foi um presente de um colega produtor do sertão, a qual é cultivada há dois anos e 

vem ganhando espaço no seu terreno. A variedade, que veio sem um nome, cresce 

rápido e produz bem, provavelmente ocupará uma maior área no próximo plantio. 

Outras variedades, de tão recentes, não possuem informações quanto, por 

exemplo, sua resposta às intempéries locais. Um exemplo é a variedade “abacate”, 

encomendada pelos técnicos da EMBRAPA, e cultivada pela primeira vez na época 

das pesquisas de campo. 

Apesar de experimentarem as variedades que lhes são apresentadas, a 

circulação das variedades entre os agricultores tem sido movida pela procura de 

material destinado ao plantio, como aponta o depoimento do Sr. Cícero (#2): 

 

“se não tiver, a gente arruma e planta (...) e se não tiver das boas, as que a 

gente gosta mesmo, o que os vizinhos arrumar a gente planta” 
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Desse modo, maior importância recai sobre o material propagativo do que a 

busca por novidades, argumento que vem para reforçar a idéia da não adoção de 

variedades advindas de sementes. 

Apesar de Sabourin (2001) constatar na região grande fluxo de informações, 

técnicas de manejo e sementes entre os pequenos agricultores em feiras, reuniões 

e festas religiosas e de todos entrevistados manterem relações em comum, a 

circulação de manivas tem se mostrado mais restrita que esse contexto, uma vez 

que os agricultores geralmente recorrem primeiro aos parentes ou vizinhos na 

busca por manivas. 

Ainda que tenha se mostrado restrita, a circulação dessas variedades 

acontece.  Apesar de não haver de fato a constatação de que se tratem das 

mesmas variedades, em diversos trabalhos das mais variadas naturezas (coleta de 

germoplasma, análise genética, melhoramento participativo dentre outras) 

realizadas em várias localidades, principalmente no nordeste, foram identificados 

nomes de variedades em comum às encontradas na pesquisa.  

A variedade Isabel de Souza é indicada por Fukuda et al.  (1999) como uma 

variedade melhorada; a variedade sedinha consta nos trabalhos da mesma autora 

na Bahia (FUKUDA e PORTO, 1991); a variedade suturna ou pronúncia é tida como 

hibrido originado a partir do cruzamento natural entre Manihot esculenta e Manihot 

pseudoglaziovii (CARVALHO, et al., 1999)  e as variedades landi, “oioverde” e 

sedinha foram coletadas no nordeste do Brasil por Allem (1991). 

A circulação de material atua como importante e eficiente instrumento na 

conservação de variedades locais (PERONI, 2004, EMPERAIRE e PERONI, 2007). 

À essas variedades foi atribuída, no presente estudo, a condição de variedade 

“intercambio”. Cinco delas foram identificadas. Um exemplo é a guarajuba, citada 

apenas pelo agricultor #1. Ela foi perdida no último verão (2007/2008), mas o 

agricultor sabe onde readquiri-la.  

Há ainda o caso da macaxeira rosa, perdida pelo agricultor #1. Ao saber que 

um vizinho arrumou a “semente” em uma comunidade próxima, logo lhe 

encomendou umas manivas. Nesse sentido, vale novamente ressaltar a importância 

da dimensão individual no manejo da diversidade agrícola. 

No sentido de cooperar no fluxo de variedades entre os agricultores é 

apresentado abaixo no quadro 2.  que informa quais são as variedades que cada 

um dos agricultores entrevistados possui em seu roçado.  



 94 

2 



 95 

 

7.3.2 Decréscimo da diversidade e erosão genética 

 

De acordo com as entrevistados, diversas variedades consideradas raras 

foram abundante no passado: 

 

“os antigos plantavam muito essa... mas deixaram...” (Sr. Cícero, agricultor # 

2 referindo-se a variedade engana-ladrão) 

 

O ato de “deixar” apesar de parecer uma escolha do agricultor, muitas vezes 

refere-se à perda involuntária da variedade, que pode ocorrer devido a colheita 

prematura ou mesmo a uma estiagem muito intensa. Ao perderem variedades 

antigas apreciadas chegam a lamentar, e a expressão “deixar” toma o sentido da 

perda involuntária: 

  

“era tão boa essa roça, era rendosa.... mas deixei” (Sr. Chico, agricultor #1, 

lamentando a perda da mandioca monge) 

 

No entanto, pode ser constado que o abandono de algumas variedades é 

uma escolha individual do agricultor: 

 

“ih, aquela eu desisti, demorava muito, ocupava muito... desisti, não quis 

mais dela não” (Sr. João, agricultor #3, referindo-se a manipeba) 

 

Afora os relatos dos próprios agricultores, pouco pode se inferir sobre a 

erosão genética da mandioca no contexto estudado, já que não há dados pretéritos 

sistematizados sobre as variedades locais.  

Contudo, a fim de ao menos detectar variações do acervo genético local, 

foram realizadas consultas ao herbário da Embrapa Recursos Genéticos e 

Biotecnologia – CENARGEN, através do Eletronic CEN Herbarium.  

Todas as 10 variedades amostradas pelo herbário foram mencionadas pelos 

agricultores na presente pesquisa. Mesmo que o trabalho de coleta realizado pelo 

Herbário não tenha procurado aprofundar o conhecimento de todo o acervo local, 

somente uma variedade coletada em 1985, a conhecida como “manteiga” foi 
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considerada perdida (ou ainda, sinonímia de uma variedade ainda cultivada) e uma, 

a variedade “cacau”, passível de intercâmbio.  

As outras oito variedades que constam no herbário, além dos nomes em 

comum, apresentavam descrições morfológicas nas fichas de coleta 

correspondentes às características encontradas nas propriedades visitadas. São 

elas: eucalipto ou calipe, curvelinha ou cruvela, alagoa, sedinha, bahia, macaxeira 

rosa e duas variedades de olho verde, que segundo as descrições provavelmente 

referem-se aos subtipos branca e preta. 

Os dados referem-se a somente 17% de todas as variedades citadas, desse 

modo, podemos inferir apenas que, se há erosão genética entre variedades de 

mandioca, esta vem ocorrendo de modo relativamente lento. 

Além disso, diversas variedades consideradas antigas foram encontradas em 

cada uma das roças estudadas. Allem (1991) afirma que agricultores tradicionais 

frequentemente mantêm suas variedades antigas mesmo tendo à disposição 

variedades modernas, em função de características ecológicas, sociais e 

econômicas do ambiente local.    

 

 

7.4 Critérios de seleção 

 

Como visto anteriormente, as mandiocas de modo geral são consideradas 

como uma “poupança” em períodos de insegurança alimentar. Sua diversidade 

intraespecifica, assim como a diversidade de cultivos, garantem a estabilidade do 

sistema agrícola. Contudo, outros fatores podem ser apontados como responsáveis 

na manutenção de variedades entre os pequenos agricultores familiares.  

Atribui-se a cada variedade diferentes aspectos quanto ao rendimento e 

qualidade de seus produtos; tempo necessário para proceder a colheita e tempo 

que permanecem saudáveis no solo; facilidades referentes ao manejo e até mesmo 

aplicações estéticas. 

 

7.4.1 Tempo de produção 
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Uma característica que influencia fortemente na escolha das mandiocas a 

serem plantadas é o tempo necessário para uma variedade produzir ou “estar 

madura”.  

Dentre as mandiocas, a maioria leva em média 12 meses, mas algumas 

podem ser consumidas entre seis e oito meses após o plantio. Temos como 

exemplo a alagoa preta. Outras variedades necessitam de ao menos três anos, 

como a manipeba. Entre as macaxeiras esse tempo mostrou-se menos oscilante, 

variando entre seis e dez meses.  

A tabela 6 estima o tempo mínimo necessário para a colheita e o tempo 

máximo que algumas variedades permanecem saudáveis no solo. 

 
 
Tabela 6. Tempo mínimo para colheita e máximo de permanência saudável no solo 
estimado para cada variedade. 

Tempo de permanência no solo (em meses) 
Variedade 

Tempo mínimo Tempo máximo 

Manivainha branca 10 18-20 

Alagoa preta 6 - 

Manipeba 24-30 120 

Macaxeira rosinha 8-9 12 

Olho verde 18 24 

Suturna 36 180  

Cangaíba branca 18-24 30 

  
 

Se por um lado a longa permanência de uma variedade no solo contribui 

para a segurança alimentar em épocas desfavoráveis ao desenvolvimento de outras 

variedades e culturas, por outro lado a necessidade alimentar e/ou comercial 

imediata diminuem a quantidade e freqüência dessas variedades tardias, dando 

espaço ao plantio de variedades mais precoces.  
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Este processo vem influenciando a freqüência das variedades manipeba e 

suturna, tradicionais tardias que, segundo relatos, eram abundantes, mas hoje são 

raras nas roças ou mesmo consideradas perdidas. 

O tempo de “amadurecimento” de cada variedade também é um importante 

ponto a ser observado em relação à flexibilidade no tempo de colheita, já que 

influencia na oferta de variedades aptas ao consumo no roçado. 

De acordo com os entrevistados, a retirada de raízes “antes do tempo” 

geralmente ocorre por conta da demanda constante por alimentos. Além disso, 

resulta em uma menor produtividade, tendo como agravante o fato de que o 

arranque antecipado é apontado como um dos principais meios de perda de 

variedades. 

O tempo de “amadurecimento” das plantas depende, além do cálculo de 

tempo de plantio, especifico para cada variedade, da observação por parte dos 

agricultores de aspectos morfológicos característicos.  

Uma planta madura pode ser reconhecida por meio da coloração e aspecto 

geral dos brotos apicais e das novas folhas. As folhas novas nascem mais distantes 

das folhas antigas e, assim como o broto, passam a apresentar uma coloração mais 

escura.  A figura 35 mostra um indivíduo maduro e a figura 36 um indivíduo jovem 

da mesma variedade, a macaxeira pernambucana. 

     

Detalhe das folhas novas e brotos em plantas “maduras” (fig. 35.), mais escuros que os 
apresentados na planta jovem (fig. 36.) na variedade de macaxeira “pernambucana”.  
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7.4.2 Rendimento e qualidade 

 

Cada variedade apresenta diferentes aspectos em relação à produção e 

rendimento de subprodutos alimentícios, fator que também influencia na escolha 

das variedades a serem plantadas por cada agricultor.  

As roças destinadas exclusivamente à venda da raiz in-natura buscam 

variedades que produzam “batatas” grandes já que a venda é feita por quilo.  

Em relação às roças destinadas à fabricação de farinha, as variedades 

também são selecionadas de acordo com o destino do produto. Enquanto para a 

farinha destinada à venda há procura de variedades que apresentem maior 

rendimento, para a farinha produzida especialmente para o consumo familiar, outros 

aspectos se sobressaem, como a preferência do agricultor. 

A variedade manivainha branca é citada pela boa goma que produz, tanto 

pelo sabor e textura quanto pelo rendimento, considerado alto. No entanto, não é 

uma variedade muito apreciada para compor a farinha destinada ao consumo 

familiar. A casca de peba, por outro lado, apesar do baixo rendimento de seus 

produtos, resulta em uma farinha considerada de excelente qualidade.   

Para a fabricação de farinha e goma voltada ao consumo familiar o agricultor 

seleciona as variedades preferidas na hora do arranque, enquanto para os produtos 

destinados à venda, se não houve uma seleção criteriosa no momento do plantio, 

todas as variedades presentes se misturam na composição do produto final. 

As macaxeiras podem ser usadas para o preparo da farinha quando estão 

presentes no roçado entre as variedades bravas ou quando estão “perto de 

amargar” e não foram consumidas frescas. Raramente fabrica-se farinha 

exclusivamente de macaxeiras já que é considerada muito “pesada” ou “carregada”.  

Somente a variedade são miguel, considerada perdida foi citada pela boa farinha 

que produzia. 

 

 

7.5 Fabricação da farinha 

 

A fabricação de farinha é uma atividade tradicional e antiga. Porém, como 

visto anteriormente, o número de casas de farinha, principalmente as comunitárias, 

vem diminuindo na Região do Agreste. Apesar disso, foi possível presenciar o 
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preparo da farinha e de outros subprodutos em diversas ocasiões ao longo das 

pesquisas de campo. Tanto em casas particulares como comunitárias. 

Cada casa de farinha apresenta suas particularidades quanto a infra-

estrutura e equipamentos utilizados. A seguir é feita uma descrição geral dos 

processos observados nas situações presenciadas.  

A fabricação da farinha leva em média de dois a três dias desde a colheita da 

mandioca ao produto final. O processo inicia-se com a colheita das raízes que são 

levadas para a casa de farinha, onde são descascadas ou “raspadas” (figura 37), 

lavadas e raladas.  

 
Figura 37: Mulheres descascando mandioca na casa de farinha do Sr. Antonio 

Flor, em Lagoa Seca. 
 

A mandioca ralada resulta em uma massa que é prensada, geralmente em 

uma “prensa de varão de rosca” (figura 38), onde grande parte da água contida nas 

raízes é extraída. Essa água, de coloração branca, é coletada e alocada em pias, 

onde há a sedimentação da fécula ou goma, que é prensada novamente. O restante 

da água é descartado. A massa que foi prensada é peneirada e colocada no tacho, 

de cobre ou elétrico (figura 39), onde é torrada para formar a farinha.  
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Figura 38: Aspecto geral da prensa de varão de rosca; fig. 39.: tacho elétrico 

da casa de farinha do Sr. Antonio Flor, em Lagoa Seca. 
 

As etapas do processo são divididas entre homens e mulheres. Aos homens 

cabe a colheita, o processo de prensagem e, quando o tacho é elétrico, a realização 

da torra.  

Onde foram encontrados tachos de cobre alimentados por lenha eram as 

mulheres as responsáveis por essa etapa, além do descasque, lavagem e rala das 

raízes. São elas que peneiram a massa e cuidam do processamento da goma. 

Tanto em tachos elétricos como nos de cobre são incumbidas de identificar o 

“ponto” da farinha enquanto a massa é torrada. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os resultados indicam que há na região estudada considerável diversidade 

intraespecifica de Manihot esculenta.  Os dados, relativos a somente três 

propriedades, são expressivos e inéditos no contexto do semi-árido. 

A caracterização morfológica das variedades e a comparação dos dados 

entre as propriedades permitem inferir que o número de variedades provavelmente 

foi subestimado. Além da identificação de variedades morfologicamente diferentes 

designadas com mesmo nome, diversas variedades são passiveis de intercambio, 

podendo elas vir a incrementar a diversidade levantada. 

Reforçam a hipótese de diversidade subestimada os resultados obtidos por 

pesquisas que utilizam marcadores genéticos para avaliar as variedades de 

mandiocas em outras regiões. Em todos os casos, a análise de DNA das plantas 

coletadas indicou uma diversidade superior à percebida pelos informantes (KIZITO 

et al., 2007; ELIAS et al., 2001; PERONI, 2004; CURY, 1993). É provável que essa 

tendência se repita caso estes métodos sejam aplicados às variedades do agreste 

paraibano. 

A possibilidade de geração de novas recombinações via reprodução sexual 

pode ser considerada como fonte de incremento na diversidade, ainda que com 

raros exemplos. Apesar da recomendação de maior aporte de pesquisas nessa 

temática, os resultados apresentados podem ser considerados significativos, já que 

não existem trabalhos, acadêmicos ou técnicos, que tratem da geração de 

variabilidade, sobretudo da mandioca, em regiões semi-áridas do Brasil. 

A documentação a respeito da localização, nomes e características das 

variedades está à disposição das entidades que atuam nas localidades estudadas. 

Esses dados podem oferecer subsídios na elaboração de ações e projetos voltados 

ao resgate de variedades e na facilitação do fluxo de manivas entre os agricultores. 

Cabe destacar que a conservação in-situ da diversidade cultivada está 

diretamente associada a estratégias de subsistência local. O uso, mesmo que 

potencial, é o principal responsável pela sua manutenção. Desse modo, o abandono 

do cultivo, ainda paulatino, certamente vem ocasionando a perda de variedades.  

Vale ainda ressaltar que os agricultores indicados para a pesquisa são 

considerados os mais experientes mandioqueiros da região. Portanto, presume-se 
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que são os principais detentores das variedades cultivadas. Esse fato, aliado ao 

acervo praticamente exclusivo de cada agricultor, vem destacar a importância da 

dimensão individual no manejo e conservação da diversidade agrícola.  

Apesar da importância individual, a agrobiodiversidade é dinâmica, sujeita a 

influências ambientas e socioeconômicas, esferas que fogem do alcance do 

agricultor. Vista dessa maneira, sua manutenção não dependente apenas da 

iniciativa individual, mas de um conjunto de ações que convirjam, ou que ao menos 

não limitem ou impeçam, a continuidade desse processo. 
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