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A agricultura familiar e uma forma de produc;;ao onde
predomina a interac;;ao entre gestao e trabalho. Sao os
agricultores familiares que dirigem 0 processo
produtivo, dando enfase a diversificac;;ao e utilizando a
forc;;ade trabalho familiar, eventual mente
complementado pelo trabalho assalariado (PRONAF,
2007). A grande carencia de alternativas tecnol6gicas
adequadas as condic;;oes socioecon6micas dos
agricultores familiares faz com que os mesmos
subsistam a custa de metodos extrema mente
ineficientes de produc;;ao agropecuaria. A tecnologia
para a agricultura familiar deve ser simples, popular e
basear-se nos seus pr6prios sistemas de produc;;ao,
dando enfase aos recursos locais e nativos e 0
desenvolvimento da agricultura familiar deve comec;;ar
com 0 reconhecimento das necessidades dos
produtores e como eles as percebem (RAMOS et aI.,
2001 ).

o Estado do Maranhao possui 361 mil
estabelecimentos agricolas, sendo 62 % menores que
dois hectares, dos quais 68 % sac constituidos por
ocupantes arrendatarios e parceiros. E 0 estado que
possui a maior populac;;ao rural do pais (IBGE, 2007).

A Embrapa Meio-Norte tem desenvolvido modelos
sustentaveis para a regiao, onde se tem levado em
considerac;;ao os sistemas de produc;;ao adotados pelos
agricultores (RAMOS et aI., 2001).

A grande participac;;ao da agricultura familiar na
produc;;ao agricola nordestina, sobretudo Maranhense,
e a carencia de informac;;oes sobre sistemas de
produc;;ao mais indicados para a cultura da mandioca,
objetivou-se nesta pesquisa avaliar variedades de
mandioca para sistema de produc;;ao na agricultura
familiar.

Na Comunidade Primirim no Municipio de Alcantara,
MA, foram realizadas reunioes com produtores
familiares, sindicatos e associac;;oes de produtores,
onde de forma participativa a comunidade foi escolhida
para a instalac;;ao das unidades demonstrativas, e em
eta pas posteriores realizarem a disseminac;;ao dos
resultados para outras comunidades. Ap6s reuniao com
os produtores, onde apresentou-se toda a metodologia
para pesquisa e transferencia de tecnologia, as ac;;oes
foram implementadas.

Para cada unidade modelo, utilizou-se uma area de 1,0
ha para validac;;ao do sistema de produc;;ao agricola,
dividida em quatro partes iguais (2.500,00 m\ onde
foram instaladas as variedades de mandioca, Vianinha,
Pretinha, Cimentinha e Carga de Burro. As avaliac;;oes
foram realizadas em 10 plantas por unidade, escolhidas
aleatoriamente nas unidades demonstrativas. No
cultivo da mandioca, utilizou-se 0 espac;;amento de 1,0
m entre fileiras e 0,60 m entre covas, obtendo-se
aproximadamente 16.666 plantas ha-1 de mandioca.
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Realizou-se a adubac;ao com uma mistura de f6sforo e
potassio, com 300 kg ha-1 de superfosfato simples, e
200 kg ha-1 de Cloreto de Potassio. 0 sistema de
manejo e cultivo seguiu as recomendac;oes de
Normanha & Pereira (1950) e Azevedo (1992).
Avaliaram-se 0 rendimento de raizes frescas e da parte
aerea com potencial forrageiro (extremidade de caules
e folhas) e altura das plantas.

Atualmente a produtividade encontrada nos sistemas
de produc;ao na agricultura familiar do Maranhao situ a-
se em media de 7 t ha-1, sem arranjo espacial e
cultivada em area nao destocada (IBGE, 2007).

Observou-se que as variedades avaliadas
apresentaram produtividade elevada para os sistemas
de produc;ao da agricultura familiar, representando
assim 0 potencial produtivo desta cultura para essas
condic;oes. A variedade Pretinha apresentou 0 melhor
desempenho produtivo, seguida da Cimentinha, 18,82 t
ha-1e 14,58 t ha-1 respectivamente. Quanto a altura de
plantas (AL), as quatro variedades apresentaram um
comportamento semelhante (Tabela 1).

Tabela 1. Valores referentes as medias das variaveis peso de raiz em tonelada por hectare (PR - t ha-1), peso de parte aerea em
tonelada par hectare (PPA- t ha") e altura de plantas em metro (AL- m) de quatro cultivares de mandioca. Nomunicipio deAldlntara,
MA,2007.

Variedade PR (t ha·') PPA (t ha-1) AL (m)

Vianinha 17.64 9.61 2.96
Pretinha 32.36 18.82 2.47
Cimentinha 30.56 14.58 2.73
Carga de Burro 19.41 10.45 2.62

Todas as variedades apresentaram um alto potencial
de produtividade, comprovando que, com uma
adequac;ao ao seu manejo, 0 espac;amento e os
materiais geneticos podem expressar 0 seu potencial
produtivo. A variedade Pretinha, presente em todos os
cultivos nas areas dos quilombolas remanejados,
apresentou a maior produtividade. Todas as variedades
que possuem caracteristicas peculiares como diferenc;a
na cor da raiz estao aptas a serem cultivadas na
regiao. A validac;ao de tecnologias compativeis com a
realidade dos pequenos produtores resulta em
importante fator de difusao de tecnologias disponiveis
para esses usuarios.
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