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14 Resumo

15 No estado da Paraiba, as sementes tradicionais ou crioulas, recebem 0 nome de Sementes da

16 Paixao por ser fruto de uma longa trajetoria de experimenta9ao e tradi9ao das familias

17 agricultoras. Por consequencia dos periodos de estiagem e da falta de politicas publicas de

18 incentivo aos agricultores, muitas variedades crioulas estao desaparecendo. Os programas

19 publicos de distribui9ao de sementes no semiarido priorizam a introdu9ao de variedades

20 comerciais, quando poderiam partir da logica de resgate e compra de sementes dos proprios

21 agricultores, fortalecendo assim os bancos de sementes comunitarios presentes na regiao.

22 Diante desse cenario, este trabalho teve por objetivo avaliar de forma participativa 0

23 comportamento e as caracteristicas produtivas de variedades crioulas de milho (60 dias;

24 Adelaide; Branco; Hibra; labatao; Ligeirinho; Milho Roxo; Pontinha e; Sabugo Fino) e

25 comerciais (AG -1051; AGR 2040 e BRS Catingueiro). 0 ensaio foi instalado no mes junho

26 de 2012, por ocasiao das primeiras chuvas no lote do Sr. Paulo Alexandre da Silva, agricultor

27 do Assentamento Oziel Pereira, municipio de Remigio-PB. 0 delineamento utilizado foi de

28 blocos casualizados, contendo quatro repeti90es. 0 plantio foi realizado mantendo duas

29 plantas por cova, no espa9amento de 0,5xl,Om, e entre as fileiras cultivou-se feijao

30 carioquinha em consorcio, de acordo com 0 sistema de produ9ao adotado tradicionalmente

31 naquela comunidade. Para estabelecer os parametros de compara9ao, agricultores foram

32 consultados e elencaram os criterios que julgavam mais importantes. Em novembro foi

33 realizada avalia9ao participativa com agricultores (as), pesquisadores, estudantes, tecnicos de

34 organiza90es de assessoria e representantes de entidades. Foram obtidos dados qualitativos e

35 quantitativos que foram submetidos ao teste F e as medias comparadas pelo teste de Scott-

36 Knott a 5% de probabilidade. As variedades Adelaide; AGR 2040; Ligeirinho; Milho Roxo e
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37 Sabugo Fino foram aquelas que se destacaram positivamente na concep9ao dos agricuitores

38 diante dos parametros de qualidade. Em rela9ao a produ9ao total de sementes, verificou-se

39 que nao houve diferen9a significativa entre as variedades. Conclui-se que mesmo com baixa

40 precipita9ao (cerca de 230 mm), as sementes crioulas tiveram desempenho quantitativo

41 semelhante as variedades comerciais, confirmando a necessidade de que politicas publicas

42 apoiem bancos de sementes comunitanos, priorizando variedades adaptadas as comunidades.
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