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APRESENTAÇÃO 

A cultura da mandioca apresenta grande importância social e econômica, compondo 

parte fundamental da alimentação da população, principalmente de baixa renda, dos países 

tropicais. Na América Latina e Central, teve sua domesticação com os povos indígenas e 

atualmente tem acentuada importância na segurança alimentar dessas regiões. Por ser uma 

cultura rústica, adaptada a variados ambientes, mas sem grandes exigências de agroquímicos e 

sem depender de sementes, não despertou o interesse das grandes corporações controladoras 

da “agricultura moderna”, ficando a margem do desenvolvimento tecnológico.  

Na região centro-sul do Brasil, essa cultura é cultivada para a industrialização, sendo 

mais tecnificada, na qual somente o estado do Paraná responde por 65% da fécula produzida no 

Brasil. Nesse contexto, de diferentes de sistemas de produção, entre as regiões norte e nordeste 

com a região centro-sul, o Congresso Brasileiro de Mandioca (CBM), evento bianual, estando 

em sua 16º edição, constitui-se atualmente em um dos principais fóruns de integração dos 

agentes da cadeia produtiva da mandioca, representados por instituições de ensino, pesquisa, 

assistência técnica e extensão, defesa vegetal, produtores agrícolas e empresários.  

Destaca-se também como oportunidade para se apresentar inovações geradas no setor 

de máquinas e equipamentos e levantar e prospectar novas demandas de interesse para o setor. 

 Considerando a importância deste cultivo para a América Latina, no 15º Congresso 

Brasileiro de Mandioca, realizado em Salvador/BA, em reunião com representantes da 

Coporación Clayuca, que desenvolve trabalhos com esta cultura na América Latina, Central, Ásia 

e África, decidiu-se promover juntamente com o 16º Congresso Brasileiro de Mandioca, o 1º 

Congresso Latino-Americano e Caribenho de Mandioca, com a proposta de que esta instituição 

assuma a realização do evento de forma bianual nos diferentes países em que o cultivo seja 

importante.  

Os eventos foram realizados na cidade de Foz do Iguaçu, tríplice fronteira entre Brasil, 

Paraguai e Argentina, com o tema: Integração: segurança alimentar e geração de renda e 

visaram proporcionar a integração entre tecnologias, o compartilhamento de conhecimentos e o 

intercâmbio de informações e contatos entre os diversos países que cultivam esta cultura. 
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Temática: Aspectos socioeconômicos e políticas públicas 
 

Resumo 

O artigo apresenta os resultados da avaliação de Impacto Ambiental da variedade BRS Kiriris 
realizada em 32 estabelecimentos rurais dos municípios de Campo do Brito, Lagarto, São 
Domingos e Simão Dias localizados na mesorregião do Agreste Sergipano. A avaliação de 
impacto ambiental foi realizada com o uso da ferramenta Sistema Ambitec, elaborada pela 
Embrapa Meio Ambiente, a qual engloba aspectos e indicadores ambientais amplamente 
utilizados na literatura especializada. O índice geral de impacto ambiental da variedade BRS 
Kiriris foi positivo (0,42), entretanto, bastante baixo, tendo em vista a escala considerada no 
sistema Ambitec, que pode variar de +15 a -15. Apenas o indicador ‘Uso de recursos naturais’ 
foi positivo, em virtude do incremento de produtividade proporcionado pela variedade. Os 
indicadores ‘Uso de agroquímicos’, ‘Uso de energia’ e ‘Biodiversidade’ apresentaram 
coeficientes negativos, devido às elevações no uso de fertilizantes no primeiro caso, de diesel 
e lenha/carvão vegetal no segundo caso e de perdas de variedades caboclas no último. Os 
demais indicadores (‘Atmosfera’, ‘Qualidade do solo’, ‘Qualidade da água’ e ‘Recuperação 
ambiental’) não foram afetados pela introdução da variedade BRS Kiriris.  
 
Palavras Chave: impacto ambiental, meio ambiente, Kiriris. 
 

Introdução 

Este artigo tem por objetivo apresentar a avaliação de Impacto Ambiental da 
variedade BRS Kiriris, em pequenos estabelecimentos rurais familiares produtores de 
mandioca nos municípios de Campo do Brito, Lagarto, São Domingos e Simão Dias, situados 
na mesorregião do Agreste Sergipano. 

A produção de mandioca no Agreste Sergipano está aquém de seu potencial. Dentre 
os fatores que tem contribuído para a queda na produção destacam-se a ocorrência da 
podridão radicular, o uso de variedades suscetíveis e a não incorporação de práticas culturais 
adequadas aos sistemas de produção. 

A variedade BRS Kiriris foi desenvolvida e selecionada, a princípio, com o propósito 
de reduzir as perdas de produção de mandioca na mesorregião Agreste Sergipano, decorrentes 
da podridão radicular. O rendimento da variedade BRS Kiriris pode superar em até 85% o das 
variedades locais, e com uma redução do ciclo de cultivo em até seis meses. Embora, a 
utilização da variedade na mesorregião Agreste Sergipano tenha iniciado em 2004, esta é a 
primeira avaliação de impactos realizada.  

Material e Métodos 

 Os dados utilizados neste artigo são de fontes primárias, tendo sido coletados por 
pesquisa amostral com 32 produtores familiares de mandioca, distribuídos entre os 
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municípios de Campo do Brito, Lagarto, São Domingos e Simão Dias, localizados na 
mesorregião Agreste Sergipano. Os produtores entrevistados foram selecionados de forma 
aleatória e possuíam características semelhantes, seja do ponto de vista da produção ou 
socioeconômico. A pesquisa de campo foi realizada no período de 02 a 06 de julho de 2014. 
Os dados foram tabulados no Sistema Ambitec e no programa estatístico Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS).  

A avaliação de impactos foi realizada por meio da ferramenta Sistema Ambitec, 
elaborada pela Embrapa Meio Ambiente (RODRIGUES, et al., 2005). Esse sistema é 
composto por três aspectos ambientais – ‘Eficiência tecnológica’, ‘Conservação ambiental’ e 
‘Recuperação ambiental’ – que avaliam o desempenho ambiental da atividade produtiva no 
estabelecimento rural pesquisado.  

O primeiro aspecto, ‘Eficiência tecnológica’, é composto por três indicadores (‘Uso 
de agroquímicos’, ‘Uso de energia’ e ‘Uso de recursos naturais’), o segundo, ‘Conservação 
ambiental’, engloba um total de quatro indicadores (‘Atmosfera’, ‘Qualidade do solo’, 
‘Qualidade da água’ e ‘Biodiversidade’) e o terceiro, ‘Recuperação ambiental’, apenas um 
indicador, homônimo ao aspecto, totalizando oito indicadores para a avaliação de impacto 
ambiental. Esses  indicadores são compostos por 37 componentes.  

No Sistema Ambitec, os indicadores são organizados em matrizes de ponderação, na 
qual são atribuídos valores para as alterações ocorridas nos componentes dos indicadores, 
alterações essas, indicadas segundo conhecimento pessoal do produtor rural entrevistado. As 
alterações nos componentes podem obter diferentes valores, de acordo com a intensidade das 
alterações ocorridas, sendo eles: +/- 3, quanto ocorrer grande alteração no componente; +/- 1 
quando, ocorrer moderada alteração e, zero (0), quando não ocorrer alteração no componente. 
A escala adotada pelo Sistema Ambitec pode variar de +15 a -15. Valores positivos indicam 
melhorias nas condições ambientais e negativos, pioras nessas condições.  

O maior número de entrevistas foi concentrado no município de Lagarto (13), onde 
foi encontrada a maior área plantada com a variedade BRS Kiriris, seguido dos municípios de 
Campo do Brito (7), São Domingos (7) e Simão Dias (5).  

Resultados e Discussão 
O aspecto ‘Eficiência tecnológica’ considera a capacidade de a tecnologia alterar a 

dependência de insumos externos, sejam estes, tecnológicos ou naturais. Nesse sentido, a 
utilização da variedade BRS Kiriris nos estabelecimentos visitados foi capaz de impactar 
positivamente apenas no ‘Uso de recursos naturais’, que apresentou índice de 3,91 (Tabela 1). 
Os demais indicadores desse aspecto, ‘Uso de agroquímicos’ e ‘Uso de energia’, 
apresentaram índices negativos, entretanto de baixa magnitude (-0,02 e -0,13, 
respectivamente).  

O indicador ‘Uso de recursos naturais’ foi impactado, sobretudo, por grandes 
reduções na necessidade de solo para plantio, em decorrência do incremento de produtividade 
proporcionado pela variedade. Nesse caso, 19 estabelecimentos visitados indicaram grande 
aumento na produtividade e nove indicaram aumento moderado. Contudo, em quatro 
estabelecimentos agropecuários foi verificado impacto negativo, em dois casos por moderada 
redução na produtividade do solo e em outros dois, na utilização de água para processamento.  

O indicador ‘Uso de agroquímicos’ foi afetado negativamente pela existência de dois 
estabelecimentos que informaram ter ocorrido uma moderada elevação na aplicação de 
fertilizantes, em um caso de NPK hidrossolúvel e em outro, de micronutrientes. Por outro 
lado, houve um estabelecimento agropecuário que informou moderada queda na utilização de 
NPK hidrossolúvel após a adoção da tecnologia, não sendo esse, no entanto, capaz de gerar 
um índice geral positivo para o indicador.  

O indicador ‘Uso de energia’ foi afetado negativamente por elevações de efeito 
moderado no uso de lenha/carvão vegetal e diesel para o processamento de farinha, 
principalmente. Apesar de ter apresentado índice geral negativo, esse indicador obteve 
resultados positivos em dois estabelecimentos.  Em um deles foi informada uma moderada 
queda no uso de diesel e em outro, no uso de lenha/carvão vegetal. Tais resultados 
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demonstram que a variedade em questão pode, em longo prazo, ser capaz de reduzir o uso de 
combustíveis fósseis e biomassa, gerando impactos positivos ao meio ambiente.  

No tocante ao segundo aspecto da avaliação de impacto ambiental – ‘Conservação 
ambiental’ – apenas o indicador ‘Biodiversidade’ demonstrou, sobretudo, de grande efeito e 
com incidência negativa, resultando em índice de impacto ambiental de -0,39 (ver Tabela 1). 
Tal indicador foi afetado pela perda de espécies/variedades caboclas, o que acarreta em 
prejuízos à biodiversidade, já que após a introdução da variedade  
BRS Kiriris, muitos produtores deixaram de cultivar variedades locais. Dentre os 32 
entrevistados, 11 indicaram grande perda de variedades caboclas e nove, perda moderada de 
tais variedades.  

Em relação ao aspeto ‘Recuperação ambiental’, não houve qualquer alteração, não 
tendo sido impactados, portanto, o solo, ecossistemas, áreas de preservação permanente e 
reserva legal. Desse modo, a tecnologia não demonstrou efeito direto sobre a recuperação 
ambiental, já que a qualidade ambiental e os ecossistemas não foram afetados pela ação direta 
da tecnologia.  

Apesar de apenas um indicador ter demonstrado alterações positivas em função da  
variedade Kiriris, é importante destacar que o índice geral de Impacto Ambiental da variedade 
foi positivo (0,42), embora bastante baixo, haja vista a escala adotada pelo Sistema Ambitec, 
que pode variar de 15 negativo a 15 positivo.  
 
Tabela 1. Indicadores, Índice Geral de Impacto Ambiental e Componentes mais Afetados  
Indicadores de Impacto 
Ambiental 

Peso do           
indicador 

Coeficiente de 
Impacto 

Componentes 
mais afetados 

Uso de recursos naturais 0,125 3,91 
Solo para plantio; Água para 

processamento. 
Atmosfera 0,125 0,00 - 
Qualidade do solo 0,125 0,00 - 
Qualidade da água 0,125 0,00 - 
Recuperação Ambiental 0,125 0,00 - 

Uso de agroquímicos 0,125 -0,02 
NPK hidrossolúvel; 

Micronutrientes. 
Uso de energia 0,125 -0,13 Diesel; Lenha/Carvão vegetal. 

Biodiversidade 0,125 -0,39 
Perda de espécies/variedades 

cabolclas 

Índice de Impacto 
Ambiental 

0,42 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

O Gráfico 1, a seguir, apresenta os índices de impacto ambiental calculados 
separadamente para as condições de cultivo de cada um dos 32 estabelecimentos visitados. 
Em apenas três estabelecimentos, o índice apresentou valor negativo e de baixa magnitude      
(-0,11; -0,43 e -0,25). O maior índice positivo encontrado foi de 0,75 e o menor de 0,08, 
demonstrando que a utilização davariedade BRS Kiriris nos estabelecimentos rurais tem 
proporcionado pouco impacto sobre o meio ambiente, entretanto, na maioria dos casos, 
positivo.  
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Figura 1.  Índices individuais de Impacto Ambiental 
 

Conclusão 

A utilização da variedade BRS Kiriris, resistente à podridão radicular, contribuiu para 
a melhoria das condições ambientais dos estabelecimentos visitados. Ela proporcionou 
melhorias no uso de recursos naturais, mais especificamente, no uso de solo para plantio, o 
que resultou em um índice geral de impacto ambiental positivo para a quase totalidade dos 
estabelecimentos visitados. Houve, porém, em alguns estabelecimentos, elevações no uso de 
água para processamento, de lenha/carvão vegetal, de diesel e de fertilizantes. Além disso, 
houve grandes perdas de variedades caboclas, devido à substituição de variedades locais pela 
variedade Kiriris. Desse modo, pode-se concluir que a tecnologia tem produzido impacto 
positivo sobre o meio ambiente tão somente, por ter poupado, em grande escala, solo para 
plantio, embora seus efeitos negativos tenham sido gerados em um maior número de 
componentes (fertilizantes, combustíveis fósseis e biomassa e perda de biodiversidade).  
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MANIVOCULTURA: UMA ATIVIDADE EM CONSTRUÇÃO PARA 
PROMOÇÃO DE RENDA E SEGURANÇA ALIMENTAR 
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Temática: Aspectos socioeconômicos e políticas públicas 
 

Resumo 
 
Endêmica do Brasil, a mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma cultura de fácil 

produção, grande disseminação territorial e adaptabilidade ao clima. Por isso, responde 
positivamente às prioridades dos países em desenvolvimento, às tendências da economia 
global e aos desafios da mudança climática, o que lhe confere a segunda posição dentre as 
principais culturas alimentares. Para a multiplicação de cultivares com qualidade genética e 
fitossanitária e a definição de parâmetros que viabilizem a implementação da atividade de 
“manivocultor”, pesquisas estão sendo iniciadas com variedades de mandioca obtidas junto a 
agricultores familiares do município de Colorado do Oeste, Rondônia. A criação da palavra 
manivocultor já é resultado da pesquisa delineada e em vias de execução. Trata-se de um 
neologismo relacionado a uma atividade em construção, voltada tanto à produção comercial 
de manivas-semente como ao fortalecimento da agricultura familiar e promoção de segurança 
alimentar. A nova palavra permanecerá ou não no universo de vocábulos do agronegócio de 
produção de manivas-semente, dependendo da melhoria das condições de vida do 
manivocultor, a ser proporcionada pela produção e venda de ramas de interesse econômico 
aos produtores de raiz.  
 
Palavras Chave: Mandioca, neologismo, manivocultor, propagação rápida. 
 

Introdução 
 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz), natural de vegetação de galeria associada a 
rios, na zona de transição entre a floresta Amazônica e o Cerrado, próxima às fronteiras entre 
Brasil e Peru (Carvalho, 2005), é uma planta heliofila perene, pertencente à família das 
euforbiáceas, que emergiu como uma cultura polivalente para o século 21 e atualmente ocupa 
o segundo lugar dentre as principais culturas alimentares, à frente do arroz, do trigo e da 
batata e atrás apenas da cultura do milho (FAO, 2013). 

Entre todas as culturas, a mandioca é apontada por diversos estudos científicos como 
a de mais alta produtividade de calorias, contribuindo para que seja proporcionado segurança 
alimentar e nutricional às populações; a de maior eficiência biológica como produtor de 
energia e a de melhor adaptação a solos deficientes em nutrientes. Por isso, sua raiz e seus 
subprodutos são consumidos por mais de 800 milhões de pessoas em todo o mundo (Nassar, 
2006). 

Devido a sua polivalência, a cultura de mandioca tem gerado resultados econômicos 
positivos e, consequentemente, se constituído em uma alternativa para a agricultura familiar.  
A diversificação de atividades e culturas é uma opção ao homem do campo, porque pode 
propiciar ganhos econômicos diretos e indiretos vinculados, como redução dos custos de 



 

 

09 a 13 de Novembro de 2015, Foz do Iguaçu - PR. 

 

 

produção, obtenção de vantagens ambientais e redução do impacto econômico oriundo de 
diversas crises no setor rural (Pelinski et al., 2006). 

Quanto à lucratividade, pesquisas indicam que a lavoura de mandioca tem 
proporcionado melhor renda entre atividades produtivas estudadas (Sangalli et al., 2014). Isto 
porque há demanda, tanto para a raiz quanto para seus subprodutos, gerando aos agricultores a 
oportunidade de intensificar a produção e aumentar sua renda (FAO, 2013). 

Mas a lavoura de mandioca não precisa, necessariamente, se destinar à obtenção de 
raiz. Pode ter como objetivo a produção de manivas-semente com qualidades genéticas e 
fitossanitárias comprovadas, para tornar a propriedade uma fornecedora contínua de ramas 
aos produtores de raiz. O uso de material de plantio de baixa qualidade é uma das causas da 
baixa produtividade de mandioca no Brasil (Viana et al., 2001), mas a utilização de material 
de qualidade assegura o potencial de produção da variedade selecionada, juntamente com o 
manejo correto da cultura (Bezerra, 2012). 

Ao se diversificar a propriedade com o cultivo de manivas-semente, dá-se um passo 
para a construção da atividade de manivocultor. A expressão foi cunhada na elaboração de 
projeto de Mestrado em Desenvolvimento Rural Sustentável, da Universidade de Cruz Alta 
(UNICRUZ) e pode vir a fazer parte do léxico do agricultor na medida em que ele melhore 
suas condições de vida com a produção e venda de manivas-semente aos produtores de raiz. 

Trata-se de um neologismo que deve carregar, de modo intrínseco, os conhecimentos 
científicos gerados na aplicação da técnica de propagação rápida. Esta objetiva disponibilizar 
maior quantidade de mudas de mandioca vigorosas e sadias em um curto espaço de tempo, 
permitindo a ampliação em até 100 vezes a taxa de multiplicação de mandioca (Fukuda e 
Carvalho, 2006). 

Neologismo é a criação de uma palavra ou expressão nova, ou atribuição de um novo 
sentido a uma palavra já existente. Em um mundo em constante transformação, objetivos e 
conceitos novos surgem a cada dia. Por isso, a linguagem igualmente renova-se 
constantemente, adaptando-se às novas necessidades de comunicação (Nakao e Kappel, 
2007). 

Em relação à mandioca, a literatura científica não traz pesquisas detalhadas quanto ao 
manivocultor. Porém, estudos empíricos foram efetuados e hoje o cultivo de manivas-semente 
para comercialização é realizado por agricultores familiares de Minas Gerais e Paraná, onde a 
venda é feita por metro cúbico e/ou feixe de varas. O mesmo pode ocorrer no Rio Grande do  
Sul e em outros estados brasileiros. 

Se estimulada em bases agroecológicas, a manivocultura pode contribuir para a 
passagem de modelos de agricultura menos respeitosos com os valores ambientais e humanos, 
a modelos mais justos, solidários e ambientalmente sustentáveis (Melão, 2010). 

Com o presente trabalho, pretende-se nominar uma atividade que vem sendo 
desenvolvida de maneira tímida e empírica - a manivocultura – para lhe inserir na cadeia 
produtiva da mandioca, de modo a  contribuir para o aperfeiçoamento, ampliação e 
consolidação deste novo nicho de mercado. 

 
Material e Métodos 

 
O projeto de mestrado em Desenvolvimento Rural Sustentável, intitulado 

"Propagação rápida de mandioca para fomento da agricultura familiar e segurança alimentar", 
visa o aprimoramento de técnicas e do manejo da cultura de mandioca para a definição de 
parâmetros e a multiplicação de cultivares com características de interesse econômico e 
sanitários, com um objetivo: viabilizar a implementação da manivocultura no Rio Grande do 
Sul e outros estados do País. 
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O projeto prevê a realização de pesquisa no Polo de Inovação Tecnológico do Alto 
Jacuí, no campus da Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ),  localizada a 28˚33˚45,3˚ de 
latitude S, 53˚37˚20,3˚ de longitude W e altitude de 450 m no município de Cruz Alta, Rio 
Grande do Sul. Para atingir os objetivos, será instalado um experimento em conformidade 
com a metodologia do Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), da Colômbia, 
com adaptações. É um método simples e de fácil acesso por técnicos e comunidades de 
agricultores (Silva et al., 2002). 

A pesquisa terá início no mês de julho e deverá ser concluída em meados de abril de 
2016. Os indicadores a serem avaliados serão: índice de sobrevivência, número de 
ramificações e de gemas por rama, altura, peso, diâmetro, ciclo da cultura e determinação de 
filocrono de três variedades de mandioca (Embrapa, Cacau vermelha e Caturra) oriundas do 
município de Colorado do Oeste, Rondônia. As variedades serão cultivadas em diferentes 
épocas de transplante, com espaçamento de 0,80 m entrelinhas x 0,50 entre plantas. A 
pesquisa será implementada em quatro fases: plantio de manivas-semente (segmento de rama 
de aproximadamente 3 cm, com duas gemas) para obtenção de brotos, enraizamento dos 
brotos em água, transplante destes para embalagem com substrato, visando a aclimatação, e 
transplante definitivo para o campo.   

Os dados obtidos a campo serão avaliados para verificar a adaptação das variedades e 
a produção de ramas (manivas-semente), em termos quali-quantitativos, visando orientar 
ações que promovam a manivocultura junto a agricultores. Uma destas ações são cursos para 
o repasse de informações técnicas referentes aos melhores espaçamento e época de plantio 
(para a obtenção das ramas de interesse econômico) e implantação, pelos manivocultores, de 
casa de vegetação com luminosidade, temperatura, fotoperíodo e umidade controladas, para 
também efetuarem em suas propriedades a propagação rápida e obterem autossuficiência. 

 
 

Resultados e Discussão 
 

Embora ainda em vias de ser desenvolvida, a pesquisa já apresenta um resultado: a 
criação da palavra manivocultor, para expressar o esforço que vêm sendo envidado no curso 
de mestrado em andamento na Universidade Cruz Alta, no sentido de contribuir para o 
estabelecimento de uma atividade voltada à produção comercial de manivas-semente com 
qualidades genética e fitossanitária. 

Trata-se de um neologismo que visa contribuir para a sustentabilidade da 
mandiocultura brasileira, promover melhoria da qualidade de vida dos produtores, por meio 
do aumento da renda, e estimular o aumento da produção de raiz de mandioca para promoção 
da segurança alimentar. Em Minas Gerais, por exemplo, ramas de interesse econômico são 
comercializadas pela rede mundial de computadores. Trata-se da empresa Jardim de Minas, 
que se diz especializada na fabricação e tratamento de mudas e sementes e que assevera 
contar com moderno sistema de beneficiamento para ajudar aos seus clientes a colher 
melhores resultados, a R$ 100,00 por 100 ramas clonadas (JARDIM DE MINAS, [s.d.]). 

A criação de palavras novas para significados novos, ou significados novos para 
palavras já existentes, denota compreensão da ductibilidade da linguagem e capacidade de 
expressar ideias e percepções originais. Mas não é só. Revela certa dose de coragem 
linguística e independência intelectual, exigidas na criação neológica (Perissé, 2008). 

 
Conclusão 
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Para ideias novas, palavras novas que expressem o seu significado. Porém, 
neologismos não são simplesmente criados e aceitos pela sociedade. Antes, passam pelo crivo 
de ouvintes e leitores, quando são acolhidos ou descartados. 

A palavra manivocultura traz consigo a ideia de uma nova atividade econômica para 
ser explorada dentro da cadeia produtiva da mandioca  e será incorporada ao vocabulário do 
agricultor se este visualizar nos parâmetros que academicamente pretende-se obter para a 
atividade nascente, uma nova fonte de bem-estar e renda. 

O termo manivocultor resume um profissional preparado para ser fornecedor de 
manivas-semente a produtores de raiz de mandioca. Um profissional a ser capacitado para 
trabalhar desde a propagação rápida até a comercialização de ramas de variedades de interesse 
econômico, ou seja, um importante elo de uma cadeia potencialmente fortalecedora da 
agricultura familiar e promotora da segurança alimentar. 
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Temática: Aspectos sócioeconômicos e políticas públicas 
 

Resumo 

O objetivo do trabalho foi identificar alguns fatores técnicos da produção de 
mandioca (Manihot esculenta Crantz) na mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, 
MG. A população estudada constituiu-se de 25 produtores rurais dessa mesorregião. Os dados 
foram coletados por meio de entrevistas diretas com os produtores de mandioca na região em 
estudo. Foram entrevistados agricultores de ambos os sexos com idade média de 42 anos. 
Entre os entrevistados, 79,17% produzem mandioca de mesa para consumo in natura e 
20,83% produzem mandioca para indústria. As variedades produzidas mais citadas foram: 
Cacau, Amarela, Paulistinha, Castelinho, IAC 12, Vassourinha, Roxa e Pão Doce. A época 
para plantio usual mais citada foi entre outubro a dezembro e o segundo mais citado foi entre 
janeiro a março. Entre as práticas culturais questionadas foi encontrado que o controle de 
plantas daninhas era o mecânico, como capina manual e uso de roçadeira mecânica. As pragas 
mais comuns citadas foram o mandarová seguido por cupins e formigas. Nesse trabalho foi 
possível identificar que a podridão radicular é a enfermidade mais frequente nos mandiocais 
dos entrevistados. Sobre fatores de utilização e comercialização da mandioca, 42,1% dos 
produtores destinam a produção para comercialização nos centros urbanos enquanto 57,9% 
destinam o produto para o consumo próprio e alimentação animal. Os produtores 
demonstraram preferência por cultivares precoces (68%), seguido de semi-precoces (28%) e 
tardias (4%). 
 
Palavras Chave: Manihot esculenta, fatores técnicos, levantamento de demanda. 

Introdução 

A agricultura na mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, destaca-se no 
cenário nacional por ser altamente tecnificado, especialmente na produção de cana-de-açúcar, 
milho e soja (SOUZA & CLEPS JÚNIOR, 2009). Nessa mesorregião, há a predominância do 
cerrado, com relevo plano a suave facilitando as operações mecanizadas. Conforme Bastos & 
Gomes (2011), essa mesorregião é a mais dinâmica e desenvolvida do estado, possuindo 
grande potencial produtivo para grãos.  

Por outro lado, a cultura da mandioca é tradicionalmente produzida no Norte de 
Minas existindo relatos de fontes de pesquisa sobre a participação da agricultura familiar na 
sua produção, especialmente no Triângulo Mineiro (SOUZA & CLEPS JÚNIOR, 2009). A 
produção de mandioca, em alguns municípios dessa mesorregião vem sendo substituída pela 
exploração industrial da cana-de-açúcar, expulsando os pequenos agricultores que 
tradicionalmente a cultivavam, tanto para subsistência quanto para a venda direta ao 
consumidor (SOUZA & CLEPS JÚNIOR, 2009). Esses autores relatam ainda que em 
algumas localidades do município de Campo Florido, houve uma redução em torno de 86% 
no cultivo da mandioca no período de 1997 a 2007, resultado do arrendamento de grandes 
áreas pelas usinas recém-instaladas. O fato mais preocupante refere-se ao arrendamento de 
propriedades rurais dentro de projetos de assentamentos do Incra. Nesses projetos, houve a 
substituição de culturas importantes além da mandioca, como a abóbora e a pimenta.  
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A substituição da mandioca pela cultura da cana-de-açúcar pode levar a problemas 
sociais, pois a mandioca constitui-se numa das principais fontes de carboidratos disponíveis 
aos extratos sociais de baixa renda (ARRUDA, 1985). Tem importante participação na 
geração de emprego e de renda, especialmente para pequenos e médios produtores (MENDES 
et al., 2009); possuindo na região, um mercado consumidor demandante pelo produto, uma 
vez que a população urbana da mesorregião ultrapassa 2 milhões de habitantes segundo IBGE 
(2007). 

Diante dessa perspectiva de produção de mandioca pela agricultura familiar e a 
necessidade da manutenção e ampliação de seu cultivo, há a necessidade de ampliação das 
informações básicas acerca da cultura. Desse modo, esse trabalho teve como objetivo 
principal a identificação de alguns dos fatores técnicos envolvidos no processo de produção 
de mandioca da mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, no Estado de Minas 
Gerais. 

Materiais e Métodos 
Foram selecionados para estudo das condições técnicas de produção de mandioca, 

produtores da mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, presentes em evento anual 
denominado 25ª Semana da Família Rural do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Campus 
Uberlândia, no município de Uberlândia (MG) tendo como base as informações obtidas no 
levantamento de questionários respondidos pelos produtores, os quais foram preenchidos no 
ano agrícola de 2014.  

Os questionários foram aplicados a 25 produtores, selecionados de forma aleatória 
durante o evento. Foram realizadas perguntas abertas e estruturadas sobre as seguintes 
características dos entrevistados e sobre a produção de mandioca, tais como: (1) idade, sexo e 
escolaridade do (a) produtor (a); (2) tamanho do imóvel e forma de posse; (3) variedade (s) 
cultivada (s); (4) época de plantio; (5) espaçamento utilizado; (6) pragas e enfermidades mais 
frequentes e (7) fatores de comercialização. 

A aplicação dos questionários contou com a participação dos discentes o Instituto 
Federal do Triângulo Mineiro – Campus Uberlândia em relação à identificação dos 
produtores e preenchimento dos questionários.  
 

Resultados e Discussão 
 Pelas entrevistas realizadas observou-se que 100% estão envolvidos em atividades 

rurais sendo que 68,0% desses se declararam agricultores proprietários de suas terras, 28,0% 
se declararam agricultores que receberam terras por cessão do Incra e 4,0% se declararam 
produtores rurais por arrendamento (Tabela 1). Pode-se verificar nesse estudo que 44,0% dos 
entrevistados possuem sob sua posse propriedade com tamanho superior a 20 ha enquanto 
40,0% dos entrevistados possuem propriedades com tamanho inferior a 10 ha e 16,0% com 
tamanho de 10 a 20 ha. 

Tabela 1. Dados das características técnicas das propriedades e perfil dos produtores. 
 MÉDIA  MÉDIA 
1. PROPRIEDADE RURAL 
(TAMANHO): 

 4. IDADE MÉDIA DO PRODUTOR 
(ANOS): 

 

<10 ha 40 <25 anos 16 
10-20 ha 16 26-36 anos 8 
>20 ha 44 37-49 anos 24 
2. SITUAÇÃO DO PRODUTOR:  >50 anos 48 

Proprietário 68 5. ESCOLARIDADE (ANOS):  
Arrendatário 4 Ensino fundamental completo 16 
Cessão do Incra 28 Ensino fundamental incompleto 16 
3. SEXO:   Ensino médio completo  44 
Feminino 24 Ensino médio incompleto 4 
Masculino 76 Ensino superior completo 4 
  Ensino superior incompleto 16 
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Constatou-se que 24,0% dos produtores são do sexo feminino e 76,0% do sexo 
masculino. Além disso, 48,0% dos entrevistados possuíam idade média superior a 50 anos, 
24,0% possuíam idade entre 37 e 49 anos, 16,0% possuíam idade inferior a 25 anos e 8,0% 
possuíam idade entre 26 e 36 anos.  

Em relação à escolaridade dos entrevistados, o ensino médio completo foi a 
escolaridade mais declarada, segundo 44,0% dos agricultores. O ensino fundamental 
completo, ensino fundamental incompleto e superior incompleto foi declarado igualmente por 
16,0% dos entrevistados. Somente 4,0% dos agricultores em questão possuíam ensino 
superior completo. 

Em relação às etnovariedades mais relatadas pelos agricultores foram a etnovariedade 
comumente chamada Cacau, seguida por Amarela, Castelinho, Vassourinha, Pão Doce, 
Paulistinha, IAC12 e Roxa (Figura 1). 
 

 
Figura 1. Percentual das etnovariedades utilizadas pelos produtores de mandioca. 

 
Questionados sobre a finalidade da produção de mandioca, obteve-se que 79,2% dos 

produtores entrevistados produziam mandioca de mesa e 20,8% dos produtores produziam 
mandioca para fecularia ou produção de farinha.  

A época para plantio mais usual, relatado 69,0% dos produtores de mandioca 
entrevistados foi de outubro à dezembro, seguido de janeiro à março, relatado por 24,1% e 
menos frequente abril à junho e julho à setembro, relatado por 3,5% para ambos períodos 
respectivamente. 

O espaçamento de plantas mais utilizado é de 1,0 m x 1,0 m e 1,0 m x 0,80 m. O 
controle de ervas daninhas mais comum foi o mecânico por meio de práticas de eliminação do 
mato, como arranquio manual, capina manual, roçagem e cultivo mecanizado. As pragas mais 
comuns que atacam os mandiocais da região foram o mandarová, cupins e formigas. A 
enfermidade mais relatada, causando danos aos mandiocais, foi a podridão radicular.  

Sobre fatores de utilização e comercialização da mandioca, 42,1% dos produtores 
destinam a produção para comercialização nos centros urbanos ao passo que 57,9% utilizam a 
mandioca produzida para subsistência e alimentação animal. Os produtores indicaram 
preferência por cultivares precoces, conforme 68,0% dos agricultores entrevistados, seguido 
de semi-precoces, segundo 28,0% dos agricultores e tardias, relatado somente por 4,0% deles. 
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Conclusão 

A produção de mandioca na mesorregião predomina em pequenas propriedades, com 
até 10ha, sendo cultivada para subsistência ou comercialização nas cidades com preferência 
para as variedades precoces. Serão necessários estudos para a melhor descrição das 
etnovariedades cultivadas na região e introdução de variedades mais produtivas com 
adaptação para a região. Sugere-se a partir desse trabalho a realização de treinamentos com 
objetivo de se obter melhor eficiência no controle do mandarová, entre outros problemas 
fitossanitários. Ações devem ser implementadas para o desenvolvimento do sistema produtivo 
da cultura na região como meio de fortalecer a Agricultura Familiar, além da execução de 
medidas para capacitação técnica dos produtores por parte das instituições públicas de ensino, 
pesquisa e extensão. 
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Temática: Aspectos socioeconômicos e políticas públicas 

Resumo 

O Centro-Sul do Brasil é uma das principais regiões produtoras de mandioca para a produção 
de amido de mandioca, conhecido também como fécula de mandioca. Em se tratando da 
ocorrência de pragas na cultura, historicamente, o mandarová era a única praga que atacava as 
lavouras e exigia adoção de medidas de controle, sob pena de perda da produção. Atualmente, 
as mudanças no sistema de produção, sobretudo com a intensificação do cultivo e o uso de 
agrotóxicos de amplo espectro de ação, têm propiciado aumentos populacionais de espécies 
de insetos pragas, que antes eram classificados como pragas de importância secundária para a 
cultura. Visando atender a essa demanda, a Embrapa e instituições parceiras vem conduzindo 
ações de pesquisa para estabelecimento do manejo integrado de pragas (MIP) para a cultura 
na região Centro-Sul do Brasil. Como parte das ações para o desenvolvimento do MIP, foi 
realizado inicialmente um diagnóstico da situação atual do manejo de pragas na cultura da 
mandioca junto aos produtores e técnicos de municípios produtores dos estados do Paraná e 
do Mato Grosso do Sul, visando alinhar pesquisa e desenvolvimento à realidade dos 
produtores. 

Palavras Chave: Manihot esculenta, MIP, monitoramento de pragas, mandarová.  

Introdução 

O Brasil é o quarto maior produtor mundial de mandioca, com produção de 21,4 
milhões de toneladas em uma área plantada de 1,56 milhões de hectares (FAO, 2013). Dentre 
as principais regiões produtoras brasileiras, destaca-se a região Centro-Sul, responsável por 
31,15% da produção nacional de raízes, com rendimento médio de 20,8 toneladas de raízes 
por hectare (IBGE, 2013), e principal responsável pela produção da fécula de mandioca 
produzida no país. 

A mandioca é tradicionalmente considerada uma cultura caracterizada pelo baixo 
aporte de insumos e agroquímicos, com alta tolerância a períodos de seca, além de poder 
permanecer no solo até seu consumo, desempenhando papel importante como fonte de 
alimento, seja pelo consumo direto das raízes ou a sua utilização pelas agroindústrias de 
amido, as fecularias. 

Não obstante a cultura da mandioca estar disseminada por todo território nacional, ser 
considerada rústica e adaptada a diversas condições edafoclimáticas, o seu cultivo está sujeito 
a ataques de insetos praga que podem comprometer a sua produção. 

No entanto, na região Centro-Sul do Brasil, até o ano de 2000, a única espécie praga 
que exigia a adoção de medidas de controle, sob pena de perda da produção, era o mandarová 
(Erinnyis ello) (Pietrowski et al., 2010). Atualmente, as mudanças no sistema de produção, 
sobretudo com a intensificação do cultivo (monocultura) e o uso de agrotóxicos de amplo 
espectro de ação, têm propiciado aumentos populacionais de espécies de insetos pragas, que 
antes era classificado como praga de importância secundária para a cultura. 
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Atualmente, além do mandarová, espécies de mosca-branca (Bemisia tuberculata e 
Aleurothrixus aepim), de percevejo de renda (Vatiga manihotae e V. illudens), de tripes 
(Frankliniella williamsi e Scirtothrips manihoti), de cochonilhas da parte aérea (Phenacoccus 
herreni e P. manihoti) e das raízes (Protortonia navesi, Pseudococcus mandio sp. e 
Dysmicoccus sp.), da mosca do broto (Neosilba perezi) e o congo (Migdolus fryanus) têm 
sido encontrados causando consideráveis danos na cultura da mandioca e, portanto, alvo de 
demanda de produtores e técnicos da região por medidas de controle. 

Material e Métodos 

O diagnóstico da situação atual do manejo de pragas da cultura da mandioca na região 
Centro-Sul do Brasil foi realizado utilizando a metodologia de pesquisa do tipo survey com 
questionários semiestruturados junto aos produtores de mandioca e técnicos extensionistas 
e/ou consultores. Além de visitas às propriedades, grande parte das entrevistas ocorreram nas 
dependências das fecularias e cooperativas, visando facilitar a logística de acesso aos 
produtores. 

As entrevistas abrangeram produtores de mandioca de 22 municípios do estado do 
Paraná: Alto Piquiri, Altônia, Assis Chateaubriand, Brasilândia do Sul, Cruzeiro do Oeste, 
Formosa do Oeste, Francisco Alves, Guaíra, Iporã, Ivaté, Jesuítas, Marechal Cândido 
Rondon, Maria Helena, Maripá, Mercedes, Nova Londrina, Paranavaí, Perobal, São Jorge do 
Patrocínio, São Miguel do Iguaçu, Terra Roxa, Umuarama; e oito municípios do estado do 
Mato Grosso do Sul: Fátima do Sul, Iguatemi, Itaquiraí, Ivinhema, Mundo Novo, Naviraí, Rio 
Brilhante e Sidrolândia, totalizando um espaço geográfico de 30 municípios, abrangendo 124 
produtores de mandioca e 16 técnicos extensionistas da cultura. 

As principais questões abordadas no questionário dirigido aos produtores foram: 
experiência com o cultivo da mandioca, níveis de identificação de insetos pragas na cultura, 
pragas consideradas mais importantes, níveis de perdas provocadas pelos insetos pragas, 
períodos do ano de maior ocorrência de pragas, alteração nos níveis de incidência de insetos 
pragas, métodos de controle utilizados (químico, biológico e cultural), produtos fitossanitários 
aplicados na cultura, custos associados ao controle de insetos pragas, grau de resistência e/ou 
suscetibilidades das variedades adotadas pelos produtores aos insetos pragas, experiência com 
o manejo integrado de pragas e intenção de adoção do manejo integrado na cultura da 
mandioca. 

Os dados foram submetidos a estatísticas descritivas e análises de frequência simples, 
expressas em porcentagem, de produtores e/ou técnicos referentes aos atributos e categorias 
analisados. 

Resultados e Discussão 
A correta identificação de pragas por parte de técnicos e produtores é uma etapa 

essencial para o sucesso do manejo integrado de pragas. É a partir deste conhecimento que 
torna possível o monitoramento efetivo para auxiliar na tomada de decisão de quando 
controlar a praga.  

No diagnóstico realizado foi possível observar que os produtores não relataram 
dificuldades para identificar as pragas que aparentemente causam maiores danos nas 
lavouras, como o mandarová, mosca branca e formigas cortadeiras. Já as pragas como 
percevejo de renda, cochonilhas, ácaros, tripes, migdolus e mosca do broto são 
desconhecidos para a maioria dos produtores (Figura 1A). Este fato sinaliza a necessidade de 
capacitação dos produtores principalmente no que concerne aos percevejos, cochonilhas, e 
recentemente ao migdolus, que tem sido descrito na literatura como pragas com grande 
potencial de provocar danos na cultura da mandioca. 

Em relação aos técnicos, a ausência de conhecimento para identificação ocorre com 
maior frequência para mosca do broto, migdolus, ácaros e cochonilha da raiz (Figura 1B). 
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Figura 1. Conhecimento dos produtores (A) e técnicos extensionistas (B) para identificação 

em campo das principais pragas na cultura da mandioca na região do Centro-Sul do 
Brasil. 

 
Em relação aos níveis de perdas provocadas pelas pragas, segundo a 

observação/percepção dos produtores, para a maioria (inserir o %) do grupo de produtores 
apenas o mandarová e formigas cortadeiras são tidas como pragas que causam altas perdas de 
produção. Para as demais pragas, como migdolus, percevejo de renda, cochonilhas, ácaros e 
tripes, cerca de 80% dos produtores não tem conhecimento dos níveis de perdas de produção 
provocados pelo ataque dessas pragas na cultura (Figura 2A). 

Na visão dos técnicos extensionistas, observa-se que mandarová, mosca branca, 
migdolus, formigas cortadeiras e percevejo de renda provocam perdas altas de produção, 
embora essa visão seja predominante apenas para o mandarová (Figura 2B). 

 

Figura 2. Níveis de perdas de produção provocados pelos insetos pragas da cultura da 
mandioca, segundo a percepção dos produtores (A) e técnicos extensionistas (B) 
da região do Centro-Sul do Brasil. 

O levantamento realizado junto aos produtores evidenciou que controle de pragas é 
realizado apenas para o mandarová e formigas cortadeiras. Apesar da importância da mosca 
branca para a cultura nos últimos anos, com o aumento da sua incidência, apenas 12% dos 
produtores estão realizando o seu controle na cultura da mandioca. As demais pragas 
praticamente não há controle sendo realizado (Figura 3). Ressalta-se, no entanto, que há 
produtos fitossanitários registrados para a cultura da mandioca apenas para o controle do 
mandarová (AGROFIT, 2015). 
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Quando indagado sobre a técnica do manejo integrado de pragas, um pouco mais que 
50% dos produtores declaram já ter ouvido falar no tema, enquanto que os demais 
desconhecem totalmente qual o fundamento do manejo integrado de pragas. Entretanto, 
quando se trata de experiência de aplicação do MIP, apenas 30% dos produtores já 
vivenciaram algum tipo de experiência em outras culturas, a exemplo da soja, milho e 
algodão. A intenção de adoção do MIP na cultura da mandioca é quase que unânime entre os 
produtores, exceto para alguns que tiveram experiências malsucedidas com a utilização do 
baculovirus, na maioria dos casos reportados, devido ao uso incorreto da aplicação. 

 
Figura 3. Frequência de produtores que realizam o controle de pragas na cultura (A), e 

conhecimento sobre a técnica do manejo integrado de pragas e potencial de adoção 
do MIP (B) pelos produtores de mandioca da região do Centro-Sul do Brasil. 

Conclusão 

O mandarová continua sendo a praga mais importante da cultura mandioca, no 
entanto, um considerável aumento da incidência de mosca branca, cochonilha da parte aérea e 
migdolus têm sido reportados, embora os produtores ainda tenham dificuldades de quantificar 
os danos causados por estas pragas. A intenção de adoção do MIP na cultura da mandioca é 
unânime entre técnicos e produtores, no entanto, há demanda de capacitação em todas as 
etapas do manejo integrado de pragas (identificação, monitoramento e nível de controle). 
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DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA PESQUISA EM MANDIOCA NO 
CENTRO SUL DO BRASIL 
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Pereira de Lorenzi4 
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Temática: políticas públicas 
 

Resumo  

A mandiocultura é uma atividade que possui alto valor socioeconômico no Brasil, mas 
que não despertou o interesse das grandes corporações. Este cenário levou a um menor interesse 
no desenvolvimento de tecnologias para a cultura, refletindo na cadeia produtiva da mandioca. 
O objetivo deste trabalho foi levantar os cenários e identificar os desafios da pesquisa da cultura 
pela análise de SWOT com pesquisadores do centro sul do Brasil. Foram apontados aspectos 
internos e externos que fortalecem/atrapalham a pesquisa em mandioca, destacando-se as 
conjunturas institucionais e de relação com a cadeia produtiva. No ambito interno citaram-se 
como pontos positivos a capacidade de trabalhar em grupo das diferentes instituições e o 
relacionamento com a cadeia produtiva. Como fatores limitantes foram apontados a falta de 
recursos humanos e materiais que acarretaram na descontinuidade da pesquisa e fraca relação 
com produtores, estudantes e técnicos. No ambiente externo apontaram-se pontos positivos 
relacionados as qualidades da mandioca e seus subprodutos, destacando-se o seu pontecial para 
alimentação. Dentre os aspectos negativos enfatizou-se a limitação dos recursos, fatores 
institucionais e questões legais. A falta de equipamentos, desmonte de equipes e lei dos recursos 
genéticos são alguns dos exemplos das limitações externas. Concluiu-se que aspectos 
relacionados aos recursos humanos e materiais, questões legais e relacionamento com a cadeia 
produtiva são pontos importantes no âmbito da pesquisa e devem ser alvo de ações a fim de 
fomentar a pesquisa em mandioca.  

Palavras Chave: SWOT, planejamento, rede 

Introdução 

A mandioca pode ser considerada uma planta rústica, adaptada a variados ambientes e 
pouco exigente de agroquímicos que não despertou o interesse das grandes corporações 
controladoras da “agricultura moderna”. Pouco exigente em água, produtiva mesmo em solos 
mais pobres e cultivada por produtores não ativos na esfera do poder, a cultura ficou por longo 
tempo à margem das atenções dos governos e do agronegócio. Essa histórica desconsideração 
produziu enormes gargalos tecnológicos e organizacionais que ameaçam em muito a 
continuidade dos negócios. O conjunto de tecnologias produzidas ao longo do tempo pelas 
instituições que trabalharam demandas da cadeia foram muito importantes para a evolução da 
mesma até o momento atual. Não obstante, a forma pontual e não raro isolada de trabalhar 
duplicou esforços e recursos, dificultando visualizar gargalos estratégicos cuja demora no 
enfrentamento impõe sérios riscos para a continuidade da atividade no presente.  

Nos últimos anos foi formada uma rede de pesquisa que engloba diferentes instituições 
que trabalham com a mandioca no centro sul do Brasil com intuito de desenvolver 
conhecimento e propor soluções para a cultura. Muito embora o trabalho em rede tenha 
prosperado deve-se considerar quais aspectos podem auxiliar ou atrapalhar o desenvolvimento 
da pesquisa. Neste sentido existem diferentes ferramentas de gestão que auxiliam a clarear os 
cenários, aumentando as chances de sucesso do trabalho de pesquisa. O SWOT, chamado de 
análise de FOFA (forças, oportunidades, fraquezas e ameaças), aparece como uma ferramenta 



 

09 a 13 de Novembro de 2015, Foz do Iguaçu - PR. 

útil para análises de cenários, podendo ser usada como base para o planejamento estratégico de 
uma empresa ou atividade. O objetivo deste trabalho foi avaliar os cenários da pesquisa em 
mandioca para apontar diretrizes que fortaleçam o desenvolvimento de conhecimento e 
tecnologias para cultura no centro sul do Brasil . 

 

Material e métodos 
A coleta de dados foi efetuada em uma reunião do Grupo de Pesquisa da Mandioca com 

25 participantes em julho/2013 em Florianópolis, SC. Posteriormente, em Outubro/2013, sua 
análise final foi realizada em Urussanga com auxílio de pesquisadores da Mandioca da Epagri 
(Empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina). A metodologia aplicada 
foi a da análise SWOT (Sthrengths, weaknesses, opportunities, threats), sumarizada em 
Chiavenato & Sapiro (2003), que destaca no ambiente interno as forças e as fraquezas e, no 
ambiente externo as oportunidades e as ameaças de uma atividade/processo. Neste trabalho 
inicialmente os pesquisadores foram separados em grupos para levantar as forças, fraquezas, 
oportunidades e ameaças para pesquisa no centro sul do Brasil. Em seguida as equipes 
apresentavam seus resultados para todos os participantes. No final os itens foram objeto de 
discussão pela plenária para apontar os problemas e soluções baseados nos aspectos levantados 
pelos grupos.  

 

Resultados e Discussão 
Os pontos considerados como forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da pesquisa 

em mandioca no centro sul do Brasil encontram-se sumarizadas na matriz (figura 1).  
No ambiente interno alguns aspectos têm possibilitado o avanço das pesquisas com 

mandioca. A integração do grupo, a interdisciplinaridade e a interinstitucionalidade 
possibilitaram o desenvolvimento de pesquisas em áreas com lacunas do conhecimento e do 
reforço em áreas prioritárias. Nesse sentido, a integração de novos parceiros possibilitou o 
acesso a estrutura laboratorial de diferentes instituições que gerou novos conhecimentos na área 
de bioquímica da mandioca, equipamentos, fitossanidade, etc. Também relevante foi a 
capacidade de divulgação dos resultados gerados pelos pesquisadores em vários momentos, pela 
promoção de reuniões e dias de campo, bem como os relatórios que facilitaram a disseminação 
dos resultados das pesquisas. Um outro ponto forte foi a interação com o setor. Manter diálogos 
com o setor produtivo e ter a visão da cadeia aproximou a pesquisa dos produtores, empresários 
e técnicos, facilitando descobrir os gargalos e apontar soluções. De uma forma geral a 
convergência dos esforços da rede tem sido uma vantagem do grupo que agrupou várias 
instituições com objetivo comum de promover o desenvolvimento da mandiocultura.     

Alguns aspectos que limitam a pesquisa também foram apontados. Destaque para a 
limitada quantidade de recursos humanos que desenvolvem pesquisas com a mandioca, sendo 
considerada muito deficitária frente a importância da cultura. Nesse caso a limitação relaciona-
se com a quantidade e a estruturação das equipes, pois estas são incompletas nas principais 
áreas e com pesquisadores atuando em diferentes cadeias produtivas. Tal fato diminui o tempo 
de dedicação as pesquisas com a cultura da mandioca. Deve-se considerar ainda que a 
desestruturação das equipes já aconteceu anteriormente, o que ocasionou uma descontinuidade 
dos trabalhos. Esse atraso tecnológico da mandioca certamente teve repercussões na cadeia, 
afetando todos os elos da geração e transmissão do conhecimento. Por este motivo, não é difícil 
de entender a falta de articulação entre a pesquisa, a extensão e o ensino.  
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Figura 1- Matriz de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças para pesquisa da mandioca no 
centro sul do Brasil levantada pela rede de pesquisadores da cultura em 2013 

No ambiente externo, alguns fatores foram considerados como oportunidades para 
pesquisa em mandioca. Em um mundo preocupado com a produção de alimentos, a mandioca 
ganha destaque pela sua rusticidade, versatilidade e peculiaridades. De uma forma geral são 
feitas poucas pulverizações direcionadas ao controle de pragas e doenças na cultura, tornando-a 
menos dependente dos agrotóxicos e outros insumos. Sua rusticidade também possibilita seu 

O
ri

g
e

m
 

in
te

rn
a

O
ri

g
e

m
 e

x
te

rn
a

Ajuda
Integração do grupo.

Capacidade de divulgação.

Acesso a equipamentos (estrutura 
laboratorial).

Diálogo com o setor produtivo.

Capacidade de captação de 
recursos.

Convergência de ações e de foco.

Visão de cadeia.

Interdisciplinaridade.

Acesso a ampla variabilidade 
genética.

Interinstitucionalidade.

Aumento da demanda interna e 
externa.

Problemas fitossanitários.

Alimento saudável e nutritivo.

Redução de custos de produção.

Novos Produtos.

Aproveitamento de sub produtos 
(co).

Políticas públicas visando a 
soberania alimentar.

Apelo social.

Novas variedades.

Inovação.

Sistema de produção com menor 
impacto ambiental.

Atrapalha
Falta de integração entre pesquisa, 

ATER e agricultor.

Poucas informações científicas 
(dispersas e de difícil acesso).

Ciclo longo da cultura.

Falta de recursos (humanos, 
estruturais e operacionais).

Falta de integração entre as equipes 
de pesquisa.

Falta de equipes multidisciplinares.

Ensino básico sobre a cultura é fraco.

Equipes pequenas com baixa 
capacidade operacional.

Poucas instituições e pesquisadores 
envolvidos.

Insegurança quanto a continuidade 
dos recursos.

Descontinuidade dos trabalhos.

Diminuição do tempo para pesquisa.

Desestruturação da ATER.

MP Recursos Genéticos.

Propriedade intelectual e industrial.

Fraco crescimento do setor 
associado as dificuldades de 

produção (mão-de-obra).

Desarticulação ou desconexão dos 
pesquisadores com as demandas do 

setor produtivo.

Limitação de recursos humanos e 
financeiros.

Falta de recursos para pesquisa.

Ingerência política nas instituições 
(afeta a continuidade dos trabalhos).

Concorrência entre as instituições 

Segmentação da pesquisa.

Critérios de avaliação das fontes 
financiadoras.
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cultivo em áreas com menor fertilidade e condições de escassez de chuva. Desta forma a 
mandioca é uma cultura de apelo social e suscetível à promoção por vias de políticas públicas 
que incentivem o seu cultivo e consumo. Aliás, a versatilidade da mandioca e seu derivados 
vem ganhando destaque nos últimos tempos. Vários produtos para diferentes setores podem ser 
feitos com seus derivados, podendo servir para alimentação animal ou mesmo na indústria têxtil 
(Cardoso, Souza, Gameiro, 2006). Para alimentação humana considera-se que a mandioca 
possui uma série de caraterísticas positivas, tais como ser livre de glúten, enquadrando-a como 
um alimento funcional. Por estes motivos, a mandioca tem sido utilizada como ingrediente na 
formulação de diferentes produtos alimentícios, favorecendo a inovação.  
 Dentre os aspectos negativos que dificultam a pesquisa com mandioca destacam-se os 
relacionados à limitação dos recursos, fatores institucionais e questões legais. A limitação dos 
recursos de diferentes naturezas atrasam as pesquisas, seja pela falta ou irregularidade de 
liberação. A política dos órgãos financiadores têm sido vista com desconfiança em razão de seus 
critérios que beneficiam pesquisas básicas ao invés de pesquisa aplicada, área em que a 
mandioca têm se concentrado em função das necessidades da cadeia produtiva. Relacionados 
com este tópico foram citadas a segmentação da pesquisa e a concorrência entre instituições, 
pois são aspectos estimulados pelo modelo atual de ciência que acaba promovendo o 
“individualismo” ao invés do trabalho em grupo. Nesse caso a promoção de trabalho em redes 
de pesquisa representa uma quebra nesse paradigma que deve ser estimulado pelos órgãos 
financiadores. Da mesma maneira é importante que as instituições de pesquisa valorizem suas 
equipes e sua perpetuação, e que haja o fortalecimento da estrutura de ATER nas regiões 
produtoras da mandioca. Desta maneira pode-se melhorar o relacionamento com os diferentes 
segmentos pela solução de problemas no campo. Dentre as questões legais a MP dos recursos 
genéticos, muito embora tenha mudado recentemente, causou atraso e abandono de pesquisas e 
preocupação aos pesquisadores/instituições. Ainda no campo legal, as questões relacionadas às 
patentes ainda engatinham nos institutos de pesquisa pela falta de pessoas especializadas no 
assunto e que ainda levam um longo tempo para tramitar nos órgãos competentes.   

É interessante notar que alguns pontos parecem conflitantes na análise dos resultados, 
tais como a capacidade de captação de recursos versus falta de recursos que são citados nas 
forças e fraquezas, respectivamente. Isto se deve ao fato de que se acredita que conseguiu-se 
avançar nesse ponto, mas que muitos esforços ainda devem ser feitos para se alcançar melhorias 
em alguns quesitos. Diante dessas questões deverão ser traçadas novas diretrizes e ações a fim 
de superar as dificuldades e fortalecer as qualidades da pesquisa de forma que incentive e 
promova a mandioca no Centro Sul do Brasil. 

Conclusão 

Concluiu-se que aspectos relacionados aos recursos humanos e materiais, questões 
legais e relacionamento com a cadeia produtiva são pontos importantes que devem ser alvo de 
ações para o fomento da pesquisa em mandioca.  
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Temática: Aspectos socioeconômicos e políticas públicas. 
 

Resumo (Times New Roman, 12, Neg.) 

Devido a diversos fatores, o acesso a terra sempre foi um desafio para as classes mais 
pobres. O estabelecimento de assentamentos é uma forma de ação usada pelo governo, 
contudo se observa que essa estratégia não tem sido eficiente. No município de Presidente 
Tancredo Neves, na Bahia, foi implantado o condomínio agrícola como forma de acesso a 
terra. O objetivo desse trabalho foi qualificar os resultados sociais e econômicos dos jovens 
beneficiados pelo Condomínio Agrícola Eliane Oliveira. Para isso foram realizadas 
entrevistas semiestruturadas com os envolvidos nessa proposta inovadora. A realização desse 
trabalho permitiu verificar os desafios enfrentados, os resultados alcançados e a eficácia dessa 
estratégia como uma alternativa para o acesso a terra.  O sistema de condomínio agrícola, se 
apresenta como uma estratégia que pode ser aplicada para melhorar o acesso a terra, sendo 
essa uma iniciativa piloto que pode inspirar a geração de políticas públicas; contudo é 
essencial considerar na etapa de escolha das áreas para estabelecimento dos condomínios, 
atributos agronômicos que possam potencializar a produção agrícola. Esse projeto apresenta 
potencial para indicar a formulação de uma política pública que possa possibilitar o acesso a 
terra para agricultores organizados.  
 

Palavras Chave: Juventude rural, assentamento,  empreendedorismo, estratégia. 
 

Introdução 
 

A história do Brasil é marcada por processos que limitam o acesso a terra, permitindo 
uma alta concentração de terra sob posse de uma pequena minoria e privação de uma grande 
maioria do uso desta, impactando no desenvolvimento econômico e social do país, afetando 
principalmente a população mais pobre das zonas rurais.  

A concentração fundiária no Brasil sempre foi uma característica marcante, 
resultando em um quadro de miséria e riqueza, ocorrendo uma dinâmica demográfica através 
da inversão campo/cidade (SILVA, SILVA e XAVIER, 2008).  Essa problemática contribui 
para o forte êxodo rural, tirando do campo aquele que não tem perspectiva de futuro, o jovem 
oriundo de uma localidade pobre, que desprovida dos conhecimentos mínimos de produção, 
assiste diariamente a luta dos seus familiares. Mesmo aqueles que têm conhecimento, muitas 
vezes se veem forçados a sair do campo por não terem onde produzir. O estabelecimento de 
assentamentos tem sido uma forma usada pelo governo, pressionado pelos movimentos 
sociais, para mudar essa realidade, contudo, se observa que por uma série de fatores essa 
estratégia tem apresentado problemas, não se apresentando como solução para o acesso a 
terra, principalmente para jovens oriundos do campo de um modelo de Agricultura Familiar. 

Como a solução para esse grave problema agrário se arrasta ao longo de décadas no 
Brasil, aprofundar o conhecimento em relação à possibilidades de implantação de novas 
estratégias que proporcionem a ampliação do acesso a terra torna-se fundamental. É neste 
sentido que é compreendida a iniciativa de implantação do Condomínio Agrícola Eliane 
Oliveira, no município de Presidente Tancredo Neves, na Bahia. O objetivo desse trabalho foi 
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qualificar os resultados sociais e econômicos dos jovens beneficiados pelo Condomínio 
Agrícola Eliane Oliveira, bem como, estudar a viabilidade e a eficácia dessa estratégia como 
alternativa de política pública de acesso a terra. 
 

 Material e Métodos 
  
O universo de análise foi formado pelo idealizador do Condomínio Agrícola Eliane 

Oliveira e por sete jovens egressos da Casa Familiar Rural de Presidente Tancredo Neves – 
CFR-PTN, moradores da zona rural deste município, com idade entre 20 a 27 anos, todos 
solteiros e do sexo masculino. Foram realizadas oito entrevistas, sete com os beneficiários e 
uma com o idealizador. O trabalho de campo durou cerca de dois meses, foi necessário se 
adaptar à dinâmica dos jovens que se encontravam implantando novas áreas de cultivo.  
Alguns dados foram obtidos através de entrevistas formais com o diretor de ensino da CFR- 
PTN.  

Trata-se de uma pesquisa qualitativa onde foi utilizada a técnica da entrevista 
semiestruturada, com todos os jovens envolvidos e com o idealizador do Condomínio 
Agrícola Eliane Oliveira. 

Foram analisadas informações relacionadas à participação de cada um, visando 
entender como se concebeu a ideia, identificando as vantagens e desvantagens da utilização 
do sistema de condomínio agrícola, os desafios e avanços presentes na vida dos beneficiários. 

A técnica da entrevista semiestruturada caracteriza-se pelo direcionamento da 
abordagem realizada pelo pesquisador de forma que o entrevistado exponha sua opinião sem, 
contudo perder o foco da temática investigada (MANZINE, 2004). 

A partir das entrevistas levantou-se a renda mensal familiar antes e depois da inserção 
no Condomínio, e como o aumento desta  interferiu na autoestima e inserção social mais 
intensa na comunidade. Tais dados foram confrontados com os relatórios de entrega da 
produção na Cooperativa das culturas produzidas no Condomínio, na sua maior parte 
mandioca e aipim. A pesquisadora vivenciou a realidade dos jovens envolvidos, uma vez que 
estudou na CFR-PTN, contudo, pautou-se na imparcialidade em favor da pesquisa. A 
vivência e as entrevistas permitiram observer a realidade e eficácia da estratégia estudada. 

No início da pesquisa foi realizada uma apresentação do projeto de pesquisa para o 
grupo e seus gestores com o intuito de mostrar os objetivos da investigação e as técnicas que 
seriam utilizadas na pesquisa. Finalizada a aplicação das entrevistas os resultados foram 
tabulados e analisados. 

 

Resultados e Discussão 
 
 A Casa Familiar Rural de Presidente Tancredo Neves (CFR-PTN), tem por objetivo 
formar jovens empresários rurais, funciona em regime de alternância oferecendo Curso 
Técnico em Agropecuária de Nível Médio e Integrado ao Ensino Médio.  

A instituição contou desde o início de suas atividades com a parceria da Empresa 
Brasileira de Pesquisas Agropecuária (EMBRAPA), através da unidade Mandioca e 
Fruticultura para a implantação do maior Centro Demonstrativo de Tecnologia da Mandioca 
(CDTM), cadeia produtiva mais relevante para a região na época. Após a atuação da Embrapa 
a produtividade média da mandioca foi elevada de 09 toneladas por hectare (muito baixa) 
para 25 toneladas por há superando a média a média nacional. 

 Apesar de o papel realizado pela escola (CFR-PTN) em parceria coma Cooperativa 
de Produtores Rurais de Presidente Tancredo Neves-Coopatan,  no sentido de desenvolver 
uma educação do campo sempre aliando teoria e prática, os jovens egressos da escola 
continuavam com um problema: onde produzir? As propriedades das unidades-família são 
muito pequenas, limitando a produção e dificultando o desenvolvimento econômico.  
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Preocupados em mudar a realidade vigente onde os jovens, mesmo formados pela 
CFR-PTN, não conseguiram produzir de maneira a proporcionar sua ascensão financeira por 
falta de terra a Coopatan idealizou esta estratégia de produzir em forma de Condomínio. 
Assim deu-se a implantação do Condomínio Agrícola Eliane Oliveira-CAEO e o mesmo 
localiza-se no Município de Presidente Tancredo Neves- Bahia. 

A escolha do nome “Condomínio” é devido ao fato de o idealizador apresentar uma 
aversão a palavra assentamento, para ele condomínio lembra organização, enquanto que 
devido ao processo histórico a palavra assentamento lembra desorganização o que poderia 
dificultar o processo de implantação e estabilização do projeto. O nome “Eliane Oliveira” é 
uma homenagem a uma jovem da região que durante sua vida lutou pela melhoria da classe 
rural, principalmente com projetos ligados a juventude.  

Em 2013, ocorreu a implantação do Condomínio. Foram assentados sete jovens 
formados pela CFR-PTN, que já eram cooperados, e assim teriam resolvido o seu problema 
de acesso à terra. A compra da fazenda de 138 hectares (ha) foi financiada inicialmente pela 
Fundação Odebrecht, cabendo a cada jovem cerca de 20 ha. 

O condomínio agrícola tem se apresentado como uma estratégia que possibilita a 
geração de ocupação, renda e inserção de uma nova classe no campo. A realização dessa 
pesquisa é uma tentativa de verificar se esta é uma estratégia que pode ser reaplicada como 
forma de melhorar o acesso à terra na região em estudo. Todos beneficiados são moradores da 
zona rural do munícipio e apresentam uma limitação para produzir: a falta de terra própria. 

Para preservar as identidades dos entrevistados optou-se por chamar o sujeito da 
pesquisa de “condômino”. Os jovens foram questionados sobre como conheceram a proposta 
de condomínio agrícola. Seis deles afirmam que tomaram conhecimento da existência do 
condomínio através da cooperativa, um fator que contribui para isso foi o fato de todos serem 
cooperados da Coopatan.  

 Quando perguntados sobre sua renda mensal antes e depois da implantação do 
Condomínio todos os jovens responderam que houve uma mudança muito expressiva dos 
valores, sendo que cinco deles praticamente não tinham renda antes de sua inserção no 
condomínio. Hoje, com os projetos implantados no Condomínio, colhendo os primeiros 
resultados desse trabalho foi possível afirmar que a renda média mensal dos beneficiários gira 
em torno de R$ 3.556,28. Esse valor de renda sugere a possibilidade de consolidação de uma 
nova classe média rural, demostrando que é possível viver de forma confortável no campo, 
diminuindo os impactos do êxodo rural.  Em relação aos fatores que os motivaram a participar 
do condomínio, uma vez que não conheciam experiência desse tipo, os jovens afirmam como 
principal motivo a falta de acesso à terra. 

Ao refletirem sobre às dificuldades mais comuns e as estratégias utilizadas para 
superá-las os jovens ressaltaram problemas com a falta de mão-de-obra para realização das 
atividades produtivas e o escoamento da produção, devido as péssimas condições da malha 
viária do local. 
 

”Desde o inicio a gente vem fazendo um trabalho dinâmico onde cada dia se 
busca um conhecer melhor o outro, realizamos trabalho coletivo que é o mutirão, que 
acontece duas vezes na semana. Esse trabalho em mutirão traz consigo a aproximação e 
integração do grupo como um todo, até por que durante as conversas a gente fica sabendo o 
que cada um fez na sua área, nós conhecemos a área do outro, então na verdade é um desafio 
bem dinâmico e bem saudável por que a gente esta a cada dia se aproximando um do outro” 
(Condômino, 24 anos). 
 

O Condomínio se consolidou graças ao tripé formado pela parceria entre a 
Fundação Odebrecht, Coopatan  e a CFR-PTN.  

Relacionado ao tamanho desse módulo todos consideraram que é um tamanho bom 
para iniciar. Quando questionados se indicariam mudanças para a formação de um novo 
condomínio, afirmam que a escolha de uma localidade deve levar em conta fatores como 
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declividade que permitisse o uso de máquinas em todas as áreas.  Neste contexto, às 
mudanças sociais e econômicas promovidas desde sua inserção no condomínio todos 
relataram que houveram mudanças nos dois aspectos, sendo que as mudanças sociais foram as 
mais impactantes em suas vidas pessoais. Cabe ressaltar que esse projeto é pioneiro na região, 
não sendo encontrado na literatura até o momento nenhum registro da existência de um outro 
no estado da Bahia. 

Como se trata de uma estratégia inovadora, o idealizador foi questionado a cerca do 
surgimento do condomínio agrícola, o mesmo relatou que não conhecia e nem havia lido nada 
sobre o assunto.   O objetivo de criar o condomínio agrícola, segundo o idealizador foi:  
 

“Mostrar para o governo e para os programas que é possível fazer uma coisa 
diferente com a mesma tecnologia que ele tem e muito mais barata. A metodologia do 
governo é primeiro dar a terra, e no nosso caso o último é a terra, primeiro você dá 
conhecimento depois cria estrutura de comercialização, você testa as pessoas em modelos 
que ainda não é na terra dele, a exemplo do programa Projetos Educativos Produtivos-PEP 
disponibilizado pela CFR-PTN, e depois que as pessoas mostrarem capacidade nesses 
setores, além de apresentar uma fidelidade a cooperativa a gente diz que essa pessoa tem 
capacidade. Ao longo do tempo se tornou comum a frase de que “quem tem dinheiro ganha 
dinheiro”, mas a cooperativa acredita que que tem oportunidade também pode ganhar 
dinheiro” (Condômino, 24 anos). 

 

No mês de setembro de 2014 foi implantado no município de Presidente Tancredo 
Neves um segundo condomínio, beneficiando mais seis jovens, sendo uma do sexo feminino. 
 

Conclusão 
O sistema de condomínio agrícola se apresenta no município de Presidente Tancredo 

Neves como uma estratégia para melhorar o acesso a terra. Contudo, algumas mudanças 
podem contribuir para o sucesso na implantação de novos condomínios, a exemplo, a escolha 
de áreas menos declivosas que permitam o uso de máquinas, minimizando assim o problema 
da falta de mão-de-obra que se apresenta com a principal dificuldade na vida dos 
condôminos, o trabalho em mutirão é a principal estratégia utilizada pelos condôminos para 
diminuir essa problemática e também permite uma maior interação grupal, além da troca de 
experiências nas práticas de cultivo. O condomínio agrícola apresenta potencial para se tornar 
uma política pública de governo uma vez que viabiliza o acesso a terra própria de maneira 
rápida e segura, ao diminuir a burocracia, mas sem perder a qualidade. 

Fica o entendimento que, a implantação do Condomínio representou uma 
transformação significativa para os jovens beneficiários, tanto no campo econômico quanto 
social, uma vez que, foi possível fixa-los no campo com qualidade de vida, promover o 
acesso a terra e elevar a renda.  
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Temática: Aspectos socioeconômicos e políticas públicas 
 

Resumo 
A importância deste trabalho está no fato de que 55% da população do município está 

localizada na zona rural, distribuída em 73 comunidades. 57% da população vive na extrema 
pobreza. O objetivo do trabalho foi fazer uma análise do comportamento da cultura da 
mandioca no munícipio de Cachoeira Grande – MA, no período de 1997 a 2012, verificar a 
importância dessa cultura na geração de renda para os agricultores familiares. 
Foramutilizados dados primários e secundários, sendo que os dados primários foram 
coletados através da aplicação de um questionário composto por perguntas abertas e fechadas. 
Os resultados mostraram que a quantidade produzida é em função do tamanho da área 
plantada, que a produção de mandioca é a principal atividade produtiva no município e que a 
farinhaé a principal fonte de renda das famílias do meio rural. Porém, devido a limitação dos 
canais de comercialização para os produtores, ficando reféns dos preços pagos pelos 
intermediários, desvalorizando o principal produto dos agricultores familiares. 
 
Palavras Chave: Produção,Agricultura familiar, Farinha de Mandioca, Renda.  
 

Introdução 
O cultivo da mandioca é bastante difundido no Brasil, pois a cultura se adapta bem às 

diversas condições de clima e de solo do País. Nas áreas rurais, principalmente das Regiões 
Norte e Nordeste, constitui-se na base da alimentação de muitas populações, o que lhe confere 
um caráter vinculado à segurança alimentar (IBGE, 2010). Segundo a Rede Mandioca1, a 
cultura é responsável por integrar a base alimentar da população do Maranhão. Além do papel 
importante na alimentação humana e animal, também possui grande importância na geração 
de emprego e de renda. 

No município de Cachoeira Grande, 27% do PIB é oriundo da agricultura, boa parte 
dessa contribuição vem do cultivo da mandioca (IBGE, 2013). A importância deste trabalho 
está no fato de que 55% da população do município está localizada na zona rural, distribuída 
em 73 comunidades. 57% da população vive na extrema pobreza e 48% das famílias se 
encontram cadastradas no Programa Bolsa Família (IBGE, 2013). 

Diante do exposto, tem-se que o objetivo do trabalho é fazer uma análise 
docomportamento da cultura da mandioca no munícipio de Cachoeira Grande no período de 
1997 a 2012, verificar a importância dessa cultura na geração de renda para os 
agricultoresfamiliares. 

                                                   
1 A Rede mandioca surgiu em 2004, inspirada na Economia Popular Solidária. É formada por 
organizações formais e informais de agricultores familiares que atuam diretamente no cultivo, manejo, 
beneficiamento e comercialização da mandioca e seus derivados. 
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Material e Métodos 
O trabalho foi desenvolvido no município de Cachoeira Grande - MA, que está 

localizado na microrregião de Rosário, pertencente à mesorregião Norte Maranhense, distante 
98 km de São Luís, Capital do Estado. A população é de 8.446 habitantes, sendo que 55% 
está localizada na zona rural, distribuída em 73 comunidades. Há no município precariedade 
na área econômica, na infraestrutura, na saúde e na educação.  

Este estudo foi realizado com a utilização de dados primários e secundários. Os dados 
primários foram obtidos a partir da visita em 22 comunidades, observação in locoe a 
aplicação de um questionário formado com perguntas abertas e fechadas para 213 
agricultores. Os dados secundários foram obtidos através da pesquisa bibliográfica e de 
pesquisa documental em arquivos públicos e fontes estatísticas, tais como Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). O estudo considerou as variáveis descritas a seguir: área 
colhida e plantada (hectare), quantidade produzida (toneladas) e valor da produção 
(R$/tonelada). 

Após a coleta e tabulação dos dados, foi realizada a análise. Todas as análises foram 
realizadas através dos Programas Excel (Microsoft Office Excel). Os resultados estão 
apresentados em gráficos. 

 

Resultados e Discussão 
Os valores de área plantada e a área colhida (hectares) de mandioca em cada ano 

abrangido pelo estudo podem ser vista na Figura 1. Nos anos 1997 e 1998 apresentaram as 
menores áreas, o que pode ser explicado pelo fato de ter sido o início da geração dos dados de 
produção do município, uma vez que o mesmo foi criado em 1994. Nos anos de 1999 e 2001, 
foi registrado um aumento significativo da área plantada, mas que não houve uma 
continuação, assim como também, não houve um crescimento igual da área colhida. O 
crescimento da área plantada pode ser justificado por fatores climáticos e bióticos, assim 
como pela abertura de novas áreas para outros fins de exploração, como, por exemplo, 
pastagens. Porém, entre 2009 e 2012, foi registrado uma oscilação no tamanho da área 
utilizada, fato que pode ter uma forte relação com a redução da mão de obra familiar pela 
saída dos filhos das comunidades rurais e com o crescente número de famílias que recebem 
benefícios sociais no município. 

 

 
 
Figura 1. Área (ha) plantada e colhida commandioca no município de Cachoeira Grande – 

MA. 
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Referente à quantidade produzida em toneladas e o valor da produção (Figura 2), 

podemos perceber que há uma oscilação no decorrer dos anos avaliados. Onde a menor 
quantidade produzida se encontra no ano de 1998 com 5.739 toneladas com um valor de 
produção de R$ 551 e a maior quantidade produzida está no ano de 2011 com um valor de 
13.167 toneladas apresentando um valor de produção de R$/t 3.292,00.  
 

 
 
Figura 2.Quantidade produzida (t) e valor da produção (R$/t) da cultura da mandioca no 

município de Cachoeira Grande – MA. 
 

Para o valor de produção, o maior valor está no ano de 2012 com um valor de R$ 
3.811 apresentando uma quantidade produzida de 12.704 toneladas e o menor valor de 
produção encontramos no ano de 2001 com um valor de R$ 443 com uma quantidade 
produzida de 7.385 toneladas.  

Analisando a quantidade produzida e o valor de produção a cada ano, vemos então 
que ocorre uma variação muito grande dos valores das duas variáveis, mas, ao mesmo tempo, 
o comportamento a cada ano das duas variáveisé igual, ou seja, noano em que a quantidade 
produzida cresce, também cresce o valor da produção, o contrário também é verdadeiro. 

Quando observadasem conjunto asfiguras 1 e 2, nota-se que o comportamento da área 
plantada e da área colhida é semelhante ao da quantidade produzida. Isso ocorre pelo fato do 
aumento da produção no Estado ocorrer devido ao aumento de área, pois há uma carência 
muito grande no Estado de fatores tecnológicos, investimentos e assistência técnica. O que 
comprova a baixa produtividade do município, uma média dos anos analisados pelo estudo de 
7,325 t/ha. 

A pesquisa de campo constatou que a área de cultivo por unidade familiar varia de 2 a 
3 linhas 2  de plantio e que a mão de obra é predominantemente familiar, podendo ter, 
esporadicamente, a troca de diárias entre agricultores. Um número reduzido de produtores 
também comercializam feijão, milho e mel, porem o principal produto é a farinha sendo então 
responsável pela única fonte de renda. 

O sistema de cultivo ainda é no sistema de corte e queima, e a produção de farinha de 
forma artesanal (Figura 3.), a compra da farinha de mandioca ocorre principalmente por meio 
de intermediários nas próprias comunidades, o que ocasiona baixos preços pagos aos 
agricultores, já que são os intermediários que estabelecem os preços dos produtos. As 
principais dificuldades encontradas pelos agricultores para comercializarem a produção são as 
péssimas condições das estradas, a falta de crédito e a ausência de alternativas para a venda da 
produção. 
                                                   
2Uma linha é igual a 0,30 hectare. 
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Figura 3: Plantio de mandioca e trabalhadores rurais fazendo a farinha de mandioca. 

Município deCachoeira Grande – MA. 2014. 
 

Conclusão 
A pesquisa mostrou que apesar da falta de tecnologias, investimentos e assistência 

técnica, ao longo dos anosanalisados ocorreu crescimento da área plantada, da área colhida e 
da quantidade produzida. A produção de mandioca para a produção de farinha é a atividade 
responsável pela principal fonte de renda das famílias; 

Devido a limitação dos canais de comercialização para os produtores, estes ficam 
reféns dos intermediários que aparecem nas comunidades, desvalorizando o principal produto 
do município. 
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Temática: Aspectos socioeconômicos e políticas públicas 
 

Resumo  
Objetivou-se com este trabalho avaliar a relação do consumo da farinha de mandioca 

em área indígena e não indígena no estado de Roraima. A pesquisa exploratória foi realizada 
em duas épocas: inicialmente durante os meses de agosto/setembro de 2014, realizada em 
quatro comunidades indígenas e a segunda etapa durante os meses de abril/maio em 2015 em 
comunidades não indígenas localizadas na capital de Boa Vista, estado de Roraima. O 
questionário foi formado pelas seguintes informações: sexo do informante, gosto por farinha, 
tipos de farinha, consumo de farinha (kg de farinha habitante/mês) e compram (adquirem) 
farinha. A comunidade indígena tem preferência pela farinha do tipo amarela (farinha 
d´água), diferentemente da comunidade não indígena que não houve predominância para os 
tipos de farinha.  

Palavras Chave: Manihot esculenta Crantz, índios, região amazônica, subproduto de tubérculos. 
 

Introdução 
A cultura da mandioca é uma das poucas que é cultivada desde os estados de Roraima 

ao Rio Grande do Sul, devido a sua capacidade de se adaptar às diferentes condições do 
ambiente (Albuquerque et al., 2015). Em Roraima a área plantada com esta cultura 
corresponde a 6.210 ha-1. A produtividade média do estado é de aproximadamente 13.500 kg 
ha-1 de tubérculos, inferior à média nacional que é de 14.200 kg ha-1 (IBGE, 2014).  

Neste estado, a quase totalidade dos tubérculos colhidos são para o consumo familiar 
(Albuquerque et al., 2009). Em meio aos subprodutos da mandioca de consumo familiar se 
destaca a farinha que tem vasta aceitação local, com predominância da farinha d`água (farinha 
amarela), de textura grossa, com consumo estimado per capita de mais de 50 kg-1 hab-1 ano-1 

(Barbosa et al., 2007).  
Os estados de Roraima e Amazonas na Região Norte, são os que possuem municípios 

com maior extensão de população indígena do Brasil. A população Roraimense exibe 496.936 
habitantes e a capital (Boa Vista) é de aproximadamente 315.000 (IBGE, 2014).  

Do total da população de Roraima (15 municípios), a população de indígenas é de 
aproximadamente 50.000, distribuídos entre 200 comunidades divididas em dez etnias em 
todo o Estado (Correia, 2015). A maior comunidade em termos populacionais é o grupo dos 
Ianomâmi, que vivem principalmente em terras pertencentes aos municípios de Alto Alegre, 
Boa Vista, Caracaraí e Mucajaí. Nestes quatros municípios a população indígena é de 
aproximadamente 20% do seu total (9.910 índios) (ITAMARATY, 2015). De acordo com o 
SEPLAN (2012) o município de Alto Alegre-RR, na área rural se encontra a maioria das 
comunidades indígenas. 

Objetivou-se com este trabalho avaliar a relação do consumo da farinha de mandioca 
em área indígena e não indígena no estado de Roraima. 
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Material e Métodos 
A pesquisa foi realizada em comunidades indígenas localizadas no município de Alto 

Alegre-RR e comunidades não indígenas (Boa Vista), que é capital do estado de Roraima. 
A primeira etapa foi durante os meses de agosto/setembro de 2014, realizada em 

quatro comunidades indígenas: Raimundão I, Sucuba, Boqueirão e Mangueira (as etnias 
destas comunidades são formadas principalmente por yanomami, macuxi e wapixana). A 
segunda etapa foi realizada em 2015 (abril/maio) no município de Boa Vista. Foi elaborado 
um questionário, que foram entregues e preenchidos 400 nas comunidades indígenas durante 
o ano de 2014 e a segunda etapa estes mesmos questionários foram aplicados em Boa Vista. 
O formulário foi formado pelas seguintes informações: sexo do informante, gosto por farinha, 
tipos de farinha (branca grossa, branca média, farinha amarela (farinha d’água, farinha de 
puba), amarela grossa, amarela média, amarela fina e outras, consumo de farinha (kg de 
farinha habitante/mês) entre os pesos de 0,5 (zero vírgula cinco) a 10 (dez) e compram 
(adquirem) farinha mensal, quinzenal, semanal, diariamente e outras formas. 

Os dados obtidos foram analisados descritivamente e organizados em figuras  
elaborados e padronizados no software Microsoft Excel 2010. 

Resultados e Discussão 
Essa pesquisa houve predominância do sexo masculino tanto nas comunidades 

indígenas como também na comunidade não indígena (Boa Vista-RR), respectivamente com 
os percentuais de 72,25 e 63,75% (Figuras 1).  
      

 
Figura 1: Sexo do informante em área indígena e área não indígena. 
 

Em relação ao gosto por farinha verificou-se que ocorreu uma elevada predominância 
em ambas as comunidades. As indígenas com percentual de 92% e não indígenas com 
86,75% (Figura 2). Esperava-se que o percentual por gosto de farinha fosse bem maior pela a 
comunidade indígena, fato este que não ocorreu. O gosto por farinha de mandioca dá-se 
principalmente por ser um subproduto de caráter alimentício rico em fibras e 
carboidratos que fornecem energia aos poucos para realização das mais diversas 
atividades.  

Já a preferência pelos os tipos de farinhas, a comunidade indígena tem preferência 
pela farinha do tipo amarela (Figura 3), comumente conhecida como farinha d´água, com 
87,75% dos entrevistados, destas aproximadamente 30% preferem a farinha amarela grossa. 
Para a comunidade não indígena não houve predominância para os tipos de farinha presente 
no questionário (Figura 3). Corroborando com os resultados de Barbosa et al., 2007, citando 
que os subprodutos da mandioca de consumo familiar, se destaca a farinha, que tem uma 
vasta aceitação local (principalmente em comunidades indígenas), com preferência pela 
farinha d`água (farinha amarela), de textura grossa.  
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Figura 2. Gosto por farinha em área indígena e área não indígena.  
 

 
Figura 3. Preferência pelos tipos de farinha em área indígena e área não indígena. 
 

Com relação ao consumo de farinha nas comunidades indígenas a figura 4 demonstra 
que 35,25% consomem em média 2,0 kg de farinha ao mês, ou seja, 66,66 g consumidas 
diariamente, enquanto na comunidade indígena o percentual foi bem inferior, com 15,50% 
(Figura 4). Observou-se que em ambas as comunidades áreas o maior consumo está entre 0,5 
kg até 2,0 kg ao mês. 

 

 
Figura 4. Consumo de farinha em área indígena e área não indígena. 
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Observa-se que relacionado à compra ou aquisição de farinha, tanto nas comunidades 
indígenas e não indígenas houve um predomínio de compras mensalmente, com 94 e 61,50%, 
respectivamente. 

 

 
 

Figura 5. Aquisição de farinha em área indígena e área não indígena. 

Conclusão 
As comunidades indígenas consomem mais farinha do que a comunidade não 

indígena, tendo preferência pela farinha do tipo amarela (farinha d´água), diferentemente das 
comunidades não indígenas, que não houve predominância para os tipos de farinha.  
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Temática: Aspectos socioeconômicos e políticas públicas 
 

Resumo 
O Território dos Lençóis Maranhenses/Munim, são caracterizados como rurais com um insignificante 
nível de pluriatividade e forte insegurança alimentar. A mandioca tem posição de destaque dentre as 
culturas cultivadas nesses municípios sendo responsável pela geração de renda e emprego nos 
municípios. Este trabalho teve como objetivo conhecer e caracterizar o panorama da cultura da 
mandioca no Território, para identificar os avanços e retrocessos, assim como a problemática da 
comercialização enfrentada pelos agricultores. O trabalho foi realizado no Território Lençóis 
Maranhenses/Munim está localizado na Mesorregião Norte Maranhense, utilizou-se dados primários e 
secundários. As variáveis descritas: área cultivada (hectare) e quantidade produzida (toneladas). Os 
municípios de destaque são Barreirinhas, Humberto de Campos, Rosário e Icatu, sendo o município 
Barreirinhas o maior produtor de mandioca do território e no estado. Dificuldades no escoamento da 
produção tendo em vista que a produção de farinha é a única fonte de renda em algumas comunidades. 
 
Palavras Chave: Território rural, produção, comercialização, agricultura familiar. 
 

Introdução 
Historicamente, a agricultura praticada nessa região é à agricultura itinerante e de 

subsistência, onde a vegetação da área explorada é cortada e queimada, dependendo assim de 
sua capacidade de regeneração, apesar das limitações dos solos da região. 

Por conta de sua adaptação as condições de baixa fertilidade do solo e historicamente 
ser cultivada na região como forma base de alimentação, a mandioca se constitui numa 
cultura de grande importância para esta população. A mandioca tem posição de destaque 
dentre as culturas cultivadas nesses municípios sendo responsável pela geração de renda e 
emprego nos municípios que ainda concentram a sua população na zona rural. 

O Território Rural dos Lençóis Maranhenses/Munim apresenta um baixo nível de 
desenvolvimento humano e de escolaridade assim como um alto nível de pobreza. Seus 
municípios constituintes são caracterizados como rurais com um insignificante nível de 
pluriatividade e forte insegurança alimentar.  

Este trabalho teve como objetivo conhecer e caracterizar o panorama da cultura da 
mandioca no Território Rural dos Lençóis Maranhenses/Munim de 1997 a 2012, para 
identificar os avanços e retrocessos, assim como a problemática da comercialização 
enfrentada pelos agricultores. 

 

Material e Métodos 
O trabalho foi realizado no Território Lençóis Maranhenses/Munim que está 

localizado em sua maior parte, na Mesorregião Norte Maranhense, contemplando a 
microrregião Lençóis Maranhenses que compreende os municípios de Humberto de Campos, 
Primeira Cruz, Santo Amaro, Barreirinhas e Paulino Neves e a microrregião de Rosário que 
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compreende os municípios de Axixá, Bacabeira, Cachoeira Grande, Icatu, Morros, Presidente 
Juscelino e Rosário.A área total do território 14.374,9 km² o maior município é Barreirinhas 
com 2.291,1 km² e o menor é Axixá com199,8 km², a população total do território é de 
201.574 habitantes, dos quais 64,65% vivem no meio rural. 

Este estudo foi realizado com a utilização de dados primários e secundários. Os dados 
primários foram obtidos a partir da visita em comunidades, observação in loco. Os 
dadossecundários foram obtidos através da pesquisa bibliográfica e de pesquisa documental 
em arquivos públicos e fontes estatísticas, tais como Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 

O estudo considerou as variáveis descritas a seguir: área cultivada (hectare) e 
quantidade produzida (toneladas). 

Após a coleta e tabulação dos dados, foi realizada a análise estatística. Todas as 
análises estatísticas foram realizadas através dos Programas Excel (Microsoft Office Excel). 
Os resultados estão apresentados em gráficos. 

 

Resultados e Discussão 
A área cultivada (hectares) de mandioca pode ser vista na Figura 1. a área de 

produção se comportou diferente e em alguns municípios havendo um aumento de área 
cultivada em Paulino Neves de 1863 ha em 1997 para mais de 3000 ha em 2011, e uma 
redução em 2012 caindo para 2360 há. Santo Amaro do Maranhão um aumento significativo 
de 337 ha em 1997 para 1762 há em 2012 e Icatu passou por oscilações, mas teve um 
aumento de mais de 600 ha de 1990 para 2012. Já Axixá, Rosário e Primeira Cruz tiveram 
uma diminuição drástica em sua área de cultivo de 1990 a 2012, de 1610 ha, 4000 há e 4000 
ha para 400 há, 1540 ha e 671 ha respectivamente. Barreirinhas município com maior área, 
em 2009 alcançou 6900 há. 

 

 
 
Figura 1. Área cultivada (ha)com a cultura da mandioca nos municípios do Território 

Lençóis maranhenses/Munim – MA. 
 
Podemos perceber que há uma oscilação no decorrer dos anos avaliados, a menor quantidade 
produzida está em Santo Amaro e Axixá (Figura 2). Barreirinhas é o maior produtor do 
Território e maior do estado em segundo Humberto de Campos e em terceiro Rosário. Um 
caso a ser mencionado é a queda na produção nos anos de 1995 a 1997, onde muitos 
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municípios perderam terras pelo fato da criação de novos munícipios, a exemplo de 
Barreirinhas, Humberto de Campos, Morros e Rosário, tiveram queda na produção 
significativa de 46.060, 21.970, 19.035 e 29.920 para 26.745, 9.054, 6.735 e 6.850 
respectivamente. A maior redução ocorreu no munícipio de Primeira Cruz de 28.000 para 
2.750.  
 

 
 
Figura 2. Produçãode mandioca (t) nos municípios do Território Lençóis 

maranhenses/Munim – MA. 
 
A produção de mandioca no território ainda se dá de forma predatória no sistema de corte e 
queima como pode ser observado na Figura 3. Assim como as dificuldades de escoar a 
produção como falta de acesso as comunidades, dificulta e até mesmo imperam a 
comercialização por meio do intermediário, que ficam com a grande parte do valor pago pelo 
consumidor ao comprar a farinha de mandioca. O cultivo se dá em pequenas áreas e que a 
mão de obra é em sua maioria familiar, a produção de farinha de mandioca para muitas 
famílias, a única fonte de renda. 

 
 

 
 

Figura 3: Plantio de mandioca e estrada de acesso às comunidades. Território Lençóis 
maranhenses/Munim – MA. 
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A pesquisa de campo constatou que o cultivo se dá em pequenas áreas e que a mão de 

obra é predominantemente familiar. A produção de farinha de mandioca é o principal produto 
comercializado e, em muitas famílias, a única fonte de renda. Alguns produtores também a 
comercializam feijão, milho e mel. 
 

Conclusão 
Existem limitações no acesso às comunidades, o que dificulta o escoamento da 

produção. Tendo em vista que a produção de farinha é a única fonte de renda em algumas 
comunidades, é necessário que o poder público resolva os problemas das estradas e pontes 
assim como capacite os agricultores para um melhor uso da terra e diversificação da produção 
por meio de políticas públicas que venham valorizar a produção e seus agricultores. 

No que tange a produção, os municípios de destaque são Barreirinhas, Humberto de 
Campos, Rosário e Icatu. 
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Temática: Aspectos socioeconômicos e políticas públicas 
 

Resumo  
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) compõe parte fundamental da alimentação 

humana sob as mais diferentes formas de produtos, sendo também utilizada na ração animal. 
Seu cultivo baseia-se principalmente em pequenas propriedades rurais e está presente em todo 
território nacional. Os dados analisados neste trabalho foram obtidos a partir de sítios das 
organizações governamentais: IBGE; IPARDES e SEAB.Os dados históricos produtivos para 
o Brasil mostram que mesmo com a redução de 16% da área colhida nos últimos 25 anos, a 
produção manteve-se estável devido ao acréscimo na produtividade. Em contrapartida, no 
Estado do Paraná, no mesmo período de tempo, essa área cresceu 61%. Esse crescimento, 
aliado ao acréscimo de 4,15 toneladas na produtividade média da mandioca no Estado, fez 
com que a produção passasse de 2,18 milhões de toneladas para 4,21, um adendo de 94%. 
Atualmente o Paraná responde por 17% da produção nacional de mandioca, sendo o segundo 
estado no ranking de maior produtor. O Brasil é responsável por 8% da produção mundial, 
com uma produção de 24 milhões de toneladas, o Paraná detém a maior produtividade média 
da cultura. O ambiente favorável, a assistência técnica e os investimentos da cadeia produtiva 
agroindustrial, têm favorecido a manutenção desta média. 
Palavras Chave: Manihot esculenta, produção, produtividade, área colhida. 

Introdução 
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) compõe parte fundamental da alimentação 

humana sob as mais diferentes formas de produtos, sendo também utilizada na ração animal, 
podendo ser aproveitada a planta em sua totalidade. É uma espécie de grande importância 
econômica, presente em todo território nacional devido à adaptabilidade da cultura em 
diversos ecossistemas. 

Carvalho (2006) afirma que todas as espécies do gênero Manihot são nativas das 
regiões tropicais do Brasil e do México e a natividade sul-americana fez que a raiz fosse 
explorada desde o período pré-colombiano. O habito alimentar de consumir mandioca está 
ligado à herança indígena brasileira e o cultivo baseia-se principalmente em pequenas 
propriedades, estando presente em aproximadamente 1,2 milhão de propriedades rurais do 
país, especialmente enleadas a agricultura familiar e camponesa (Silva e Maria, 2011), 
mostrando-se essencialmente importante para o desenvolvimento socioeconômico e cultural. 

Este fato já deu ao Brasil o título de maior produtor mundial da cultura, em 1970, 
quando representou 30% da produção. Após seu descobrimento, a mandioca imigrou para 
países da Ásia e África, estes, possuindo hoje uma extensa área cultivada, sendo o continente 
africano atualmente o maior produtor. Nesse continente, a Nigéria se destacou e ascendeu ao 
título no lugar do Brasil, que perdeu a hegemonia e atualmente é segundo colocado no 
ranking de produção mundial (FAO, 2013). O consumo da produção nacional destina-se 
33,9% à alimentação humana e 50,2% a alimentação animal, sendo estes valores variáveis 
dentro de cada região geográfica (Alves, 2012). 

Sendo assim, o objetivo desta revisão é analisar a evolução produtiva da mandioca no 
âmbito nacional e paranaense no período de 1990 a 2015. 
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 Material e Métodos 
Os dados analisados foram obtidos a partir de sítios das organizações 

governamentais: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Instituto Paranaense 
de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES) e; Secretaria da Agricultura e do 
Abastecimento do Paraná (SEAB). 

Os dados oficiais foram tabulados conjuntamente e adaptados para apresentação de 
discussões e resultados sem alteração de valor real. Para apresentação do gráfico de valor de 
produção utilizou-se apenas dados obtidos a partir de 1994, ano de implantação do Plano 
Real, para unificação de moeda monetária. 

 

Resultados e Discussão 
Os dados históricos produtivos da cultura da mandioca no Brasil e no Estado do 

Paraná são exibidos na Tabela 1. É possível observar que, de forma geral, mesmo com a 
redução da área colhida nos últimos 25 anos, a produção nacional manteve-se estável devido 
ao acréscimo na produtividade. Tal fato denota a importância do planejamento estratégico de 
politicas públicas e questões conjunturais como melhoramento genético, desenvolvimento da 
cadeia produtiva e assistência técnica, análogo ao apresentado pela Agenda Estratégica 2011-
2015 para Mandioca do MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). 
 
Tabela 1. Dados históricos oficiais de área colhida, produção e produtividade média para a 
cultura da mandioca no Estado do Paraná e no Brasil para os anos agrícolas de 1990 a 2015. 
Adaptado por Martinazzo-Portz. 

 Paraná  Brasil 

Ano 
Agrícola 

Área 
colhida          

(ha) 

Produção                    
(t) 

Produtividade 
média         

(kg ha-1)  

Área 
colhida          

(ha) 

Produção                    
(t) 

Produtividade 
média         

(kg ha-1) 
2015 164.557 4.212.279 25.598 

 
1.618.940 24.154.377 14.920 

2014 156.891 3.815.221 24.318 
 

1.570.580 23.142.091 14.735 
2013 155.836 3.759.705 24.126 

 
1.525.918 21.484.218 14.080 

2012 159.115 3.869.080 24.316 
 

1.692.986 23.044.557 13.612 
2011 184.263 4.179.245 22.681 

 
1.733.541 25.349.542 14.623 

2010 172.214 4.012.948 23.302 
 

1.789.769 24.967.052 13.949 
2009 153.000 3.660.000 23.922 

 
1.760.578 24.403.981 13.861 

2008 141.376 3.325.943 23.525 
 

1.888.859 26.703.039 14.137 
2007 150.381 3.365.003 22.377 

 
1.894.458 26.541.200 14.009 

2006 172.951 3.840.363 22.205 
 

1.896.509 26.639.013 14.046 
2005 165.970 3.308.000 19.931 

 
1.901.535 25.872.015 13.605 

2004 150.645 2.966.636 19.693 
 

1.754.875 23.926.553 13.634 
2003 110.944 2.355.300 21.230 

 
1.633.568 21.961.082 13.443 

2002 144.306 3.455.667 23.947 
 

1.678.029 23.148.303 13.794 
2001 172.850 3.615.321 20.916 

 
1.667.453 22.580.282 13.541 

2000 182.856 3.777.677 20.659 
 

1.709.315 23.044.190 13.481 
1999 164.808 3.494.395 21.202 

 
1.571.167 20.864.340 13.279 

1998 152.980 3.198.411 20.907 
 

1.578.879 19.502.717 12.352 
1997 138.050 2.941.233 21.305 

 
1.551.971 19.896.205 12.819 

1996 116.476 2.584.333 22.187 
 

1.508.918 17.743.155 11.757 
1995 144.366 3.106.608 21.518 

 
1.946.163 25.422.959 13.063 

1994 157.625 3.419.935 21.696 
 

1.850.932 24.464.293 13.217 
1993 141.425 3.048.755 21.557 

 
1.811.830 21.855.690 12.062 

1992 97.487 2.196.077 22.526 
 

1.826.262 21.918.600 12.001 
1991 102.265 2.261.788 22.116 

 
1.944.895 24.537.505 12.616 

1990 101.854 2.184.599 21.448 
 

1.937.567 24.322.133 12.552 
FONTES: IBGE, IPARDES, SEAB. 
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Houve uma redução de 16% na área colhida no Brasil desde 1990 até 2015. Em 
contrapartida, no Estado do Paraná, no mesmo período de tempo, essa área cresceu 61%. Esse 
crescimento, aliado ao acréscimo de 4,15 toneladas na produtividade média da mandioca no 
Estado, fez com que a produção passasse de 2,18 milhões de toneladas para 4,21, um adendo 
de 94%. Atualmente o Paraná responde por 17% da produção nacional de mandioca, sendo o 
segundo estado no ranking de maior produtor, precedido apenas pelo Pará, líder hegemônico 
desde 1993 (SIDRA, 2015).  

Entre os principais Estados produtores, o Paraná detém a maior produtividade média 
da cultura. Quando comparado com o Pará, cuja média produtiva está em torno de 15 t ha-1 e 
a Bahia, cerca de 10 t ha-1 (SIDRA, 2015), a média paranaense tem-se mantido próximo a 24 t 
ha-1 nos últimos cinco anos. Essa média elevada no Estado paranaense é justificada pela 
colheita de mandioca com dois ciclos vegetativos, ou seja, 16 a 24 meses após o plantio O 
ambiente favorável, a assistência técnica e os investimentos da cadeia produtiva 
agroindustrial para o setor, têm favorecido a manutenção desta média. 

A região Sul, apesar de não ser a maior produtora, destaca-se por ser o principal polo 
industrial na cadeia produtiva da mandioca, dominando o maior número de fecularias de 
médio à grande porte. Nessa região, o Paraná contribui com 70% da produção de fécula 
brasileira (Felipe et al., 2013), indústria que expandiu na década de 1980 e início dos anos 
1990. Enquanto que na região Nordeste, maior produtora de mandioca, as fecularias são 
praticamente inexistentes e a produção destina-se precipuamente à farinheiras e ao consumo 
humano (DERAL/SEAB, 2013). Essa característica também se manifesta na região Norte. 

Em 2014, existiam 36 fecularias ativas no Paraná, localizadas nas regiões noroeste, 
centro-oeste e extremo-oeste do Estado (Felipe et al., 2014). Da mesma forma, é nestas 
regiões que se concentram os municípios com maior produção de raiz. A maior parte da 
fécula produzida destina-se a indústria de massas, biscoitos e panificados, seguida pelos 
frigoríficos e papel/papelão (ABAM, 2015a). 

Em 1970, o Brasil respondia por 30% da produção mundial de mandioca e, com uma 
produção de 24 milhões de toneladas, atualmente é responsável por apenas 8% dessa 
produção. Na América do Sul, a produção estabilizou-se em torno de 30 milhões de toneladas 
nos últimos 42 anos, tendo um acréscimo de apenas 18,9% na produção desde a década de 
1970. Nesse mesmo período, a produção africana cresceu 290% (DERAL/SEAB, 2015). 

Alves (2012) afirma que nos anos anteriores a 2012, a cadeia produtiva da mandioca 
apresentou estagnação no que se refere aos indicadores apresentados neste trabalho, pois 
fatores mercadológicos, tecnológicos, estruturais e sistêmicos restringiam o crescimento do 
setor. Observando a Tabela 1, é possível constatar que nos anos seguintes a 2012 não 
ocorreram grandes mudanças no setor produtivo, tanto a nível nacional como no Estado do 
Paraná. Nos últimos dez anos, a produção tem-se mantido estável, bem como a produtividade. 

Acatando o consumo de mandioca, tanto in natura quanto industrializada, pelo 
mercado interno, a produção atual de 24 milhões de toneladas de raiz estabelece um limite 
máximo para a mandiocultura no Brasil, uma vez que o comércio externo é inexpressivo (2 a 
3% do mercado). Esse fato pode se alterar caso o setor agroindustrial granje aumento no 
mercado internacional para a produção feculeira. A Tailândia atualmente detém a liderança 
deste mercado, com 85% da representação nas exportações (DERAL/SEAB, 2015). 

As secas ocorridas nos Estados Norte e do Nordeste em 2013, aliadas a grande oferta 
de produto e à elevação do preço, em 2014, cuja tonelada da raiz era comercializada a valores 
próximos a R$ 550, causou uma crise na indústria feculeira do Paraná, São Paulo e Mato 
Grosso do Sul. Estes estados preveem para 2015 um acréscimo de 200 mil toneladas ao ano 
anterior (ABAM, 2015b). Como alternativa de soluções, os setores da cadeia produtiva de 
mandioca estão apostando no crescimento do mercado internacional nos próximos anos, 
analisando condições mercadológicas para investimento nas exportações.  

A desorganização setorial de mercado, na cadeia produtiva da mandioca é uma 
dificuldade encontrada na mandiocultura nacional. A instabilidade nos preços do produto, 
pela fragilidade de equilíbrio entre oferta e demanda, remete a falta de interação eficiente 
entre os agentes envolvidos. É comum a elevação demasiada de preços, motivados por 
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entraves na produção, como intempéries climáticas, acarretar ampliação na área de plantio do 
ano seguinte, consequentemente, maior oferta de produto e queda de preços no momento da 
colheita, causando redução de área na safra subsequente. 

 

Conclusão 
Apesar da expressividade da mandioca brasileira no mundo, a produção, a indústria e 

o comercio do setor entraram em uma fase estacionária.  Os principais fatores envolvidos na 
cadeia produtiva são associados a níveis estruturais, sistêmicos e ligados à demanda de 
mercado, como a instabilidade de preços, problemas entre a relação produtor-indústria e as 
lacunas de subsídio agrícola e politicas públicas. 
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Temática: Características biológicas de O. submetallicus em ovos de E. ello. 
 

Resumo 

 Ooencyrtus submetallicus é um endoparasitoide de ovos de diversas espécies de 
pragas inclusive Erinnyis ello praga da cultura de mandioca. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar as características biológicas de O. submetallicus em ovos de E. ello. Cinquenta 
cartelas contendo cada uma quatro ovos de E. ello foram individualizadas em tubos de vidro 
com uma fêmea parasitoide, sendo o parasitismo permitido por 24 horas. O. submetallicus 
parasitou e se desenvolveu em ovos de E. ello. A duração do ciclo (ovo-adulto) de O. 
submetallicus em ovos de E. ello foi de 18,93±0,06 dias, com 2,08±0,05 indivíduo de O. 
submetallicus por ovo de E. ello. A longevidade de fêmeas de O. submetallicus foi de 
27,10±1,10 dias. Este é o primeiro registro da biologia de O. submetallicus em ovos de E. 
ello. Ovos de E. ello são adequados para o desenvolvimento de O. submetallicus por 
apresentar um bom desenvolvimento reprodutivo (parasitismo, emergência, progênie por ovo, 
razão sexual, longevidade de fêmeas). 

 
Palavras chave: controle biológico, mandarová da mandioca, manejo integrado, parasitoide de ovos. 
 

Introdução 

Parasitoides são reguladores populacionais de insetos, estão entre os inimigos naturais 
mais comuns da Classe Insecta e na ordem Hymenoptera. Existem cerca de 40 espécies de 
predadores, patógenos e parasitoides de lagartas, pupas e de ovos de Erinnyis ello (Linneaus, 
1758) (Lepidoptera: Sphingidae) que podem ser utilizados no controle desta praga (Bellotti et 
al., 1992; Bellotti et al., 1999; Bellon et al., 2013; Barbosa et al., 2015). Dentre os 
parasitoides, Ooencyrtus submetallicus (Howard, 1897) (Hymenoptera: Encytidae) já foi 
relatado parasitando naturalmente ovos de E. ello (Bellotti et al., 1992).  

A duração do ciclo (ovo-adulto) de E. ello varia dependendo da temperatura, uma 
fêmea pode viver em média 9 dias, e depositar 1.850 ovos (Bellotti & Arias, 1988). Trata-se 
de um inseto desfolhador, com alta capacidade de consumo foliar na fase larval, podendo 
consumir 1.107 cm2 de folhas e chegar a 100% de desfolha, causando grandes danos 
econômicos (Bellotti et al., 1992; Barrigossi et al., 2002).  

Os métodos utilizados para o controle de E. ello são cultural, físico, biológico ou 
químico, e podem ser utilizados isoladamente ou em conjuntos (Aguiar et al., 2010; Silva et 
al., 2012). Um programa de controle biológico com parasitoides depende de etapas como 
coleta, taxonomia, elaboração da técnica de criação, bem como da avaliação da eficiência 
biológica do parasitoide no hospedeiro seja natural ou alternativo. Por isto, o objetivou-se 
avaliar as características biológicas de O. submetallicus em ovos de E. ello. 
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Material e Métodos 

 O experimento foi desenvolvido no Laboratório de Entomologia/Controle Biológico 
(LECOBIOL) da Faculdade de Ciências Agrárias (FCA) da Universidade Federal da Grande 
Dourados (UFGD), em Dourados, Mato Grosso do Sul, Brasil. 

Para a criação e manutenção de Edessa meditabunda (Fabricius, 1794) (Hemiptera: 
Pentatomidae). Adultos E. meditabunda foram mantidos em potes de 6,5 litros e para sua 
alimentação foram fornecidos vagem de feijão, frutos de ligustro e amendoim (Panizzi et al., 
2000). Papel toalha foi colocado no interior do pote, como substrato de oviposição. 
Diariamente foram recolhidas as posturas, uma parte foi retirada para montagem do 
experimento e a outra para manutenção da criação. 

 Para a criação de Ooencyrtus submetallicus (Howard, 1897) (Hymenoptera: 
Encytidae) massas de ovos de E. meditanbunda, com 24 horas de idade foram coladas em 
cartelas de cartolina azul-celeste com goma arábica a 20%, e expostas ao parasitismo. Adultos 
de O. submetallicus foram mantidos em tubos de vidro (1,5 cm de diâmetro e 10 cm de altura) 
fechados com filme plástico e contendo uma gotícula de mel, que serviu como alimentação 
para os insetos, sendo mantidos a 25±2 °C, umidade relativa (UR) de 70±10% e fotofase de 
14-h, em câmara climatizada. 

A criação de Erinnyis ello (Linneaus, 1758) (Lepidoptera: Sphingidae) foi a partir da 
criação estoque do LECOBIOL. Após a eclosão, as lagartas de E. ello foram colocadas em 
gaiolas de (1x1x1 mt), contendo dieta natural para alimentação, onde permaneceram ate a 
formação das pupas (Arias & Reyes, 1983; Celestino Filho, 1982). As pupas de E. ello foram 
transferidas para gaiolas de (2,5x2, 5x2,5 mt) até a fase adulta, (20 machos e 30 fêmeas). 
Plantas de mandioca foram mantidas dentro das gaiolas como substrato de oviposição (Arias 
& Reyes, 1983). Diariamente foram recolhidas as posturas, uma parte foi retirada para 
montagem do experimento e a outra para manutenção da criação. 

 O desenvolvimento experimental foi composto de cinquenta cartelas (1,0 cm de 
largura e 7,0 de comprimento) contendo cada uma quatro ovos de E. ello. Sendo 
individualizadas em tubos de vidro com uma fêmea parasitoide, o parasitismo foi permitido 
por 24 horas, a 25±2 °C, 70±10% de umidade relativa (UR) e fotofase de 14 h. A 
porcentagem de parasitismo, (número de ovos escuros/número de ovos totais)*100, a duração 
do ciclo de vida (ovo-adulto), a progênie, o número de indivíduos por ovo, a razão sexual (rs 
= nº de fêmeas/nº de adultos) e a longevidade de fêmeas foram avaliadas. 

 

Resultados e Discussão 

A porcentagem de parasitismo de O. submetallicus em ovos de E. ello foi de 
79,13±1,53%. A duração do ciclo (ovo-adulto) de O. submetallicus em ovos de E. ello foi de 
18,93±0,06 dias . A porcentagem de emergência de O. submetallicus em ovos de E. ello foi 
de 95,80%±0,79. O número de indivíduo de O. submetallicus por ovo de E. ello foi de 
2,08±0,05. A progênie de O. submetallicus em ovos de E. ello foi de 6,33±0,18. A razão 
sexual de O. submetallicus em ovos de E. ello foi 1,00. A longevidade das fêmeas de O. 
submetallicus foi de 27,52±1,10 dias, respectivamente (Tabela 1). 

Uma das características biológicas avaliadas no controle de qualidade é o parasitismo. 
Para que a espécie de parasitoide seja considerada com potencial agente de controle 
biológico, o parasitismo deve ser superior a 76,0% (Almeida et al., 1998; Gonçalves et al., 
2003). 

A duração média do ciclo biológico (ovo/adulto) de O. submetallicus em ovos de E. 
ello foi de 18,93±0,06 dias (Tabela 1). Ao se comparar o ciclo biológico de E. ello (27 dias) 
(Bellotti et al., 2011) com o ciclo de O. submetallicus, ocorre 1,42 gerações do parasitoide 
para uma geração de E. ello, fato importante, principalmente se este parasitoide for utilizado 
em programas de controle biológico dessa praga. 
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Tabela 1. Características biológicas de Ooencyrtus submetallicus (Howard, 1897) 
(Hymenoptera: Encytidae) em ovos de Erinnyis ello (Linneaus, 1758) (Lepidoptera: 
Sphingidae) a 25±2°C, 70±10% de (UR) e fotofase de 14-h.  

Parasitismo(%) 50

Duração do ciclo (ovo/adulto) (dias) 50

Emergencia (%) 50

Número de individuos por ovo (unidades) 50

Progênie (unidades) 50

Razão sexual 50

Número de imaturos 50

Longevidade de fêmeas (dias) 25

 0,40 ± 0,07 

27,52 ± 1,10 

2,08 ± 0,05 

6,33 ± 0,18 

1,00 ± 0,00 

79,13 ± 1,53 

18,93 ± 0,06 

95,80 ± 0,79 

Aspectos Biológicos (n)
Ooencyrtus submetallicus

(Média ± erro-padrão)

 
 
A reprodução de O. submetallicus ocorre por partenogênese telítoca. Em temperaturas 

de (26°C), este parasitoide produz apenas fêmea. A razão sexual é uma das características 
biológicas importantes para que parasitoides sejam considerados como potenciais agentes de 
controle biológico. Em adição, fêmeas de O. submetallicus viveram mais de 27 dias, 
sobrevivência suficiente para que consigam encontrar seu hospedeiro em campo. Este é o 
primeiro registro da biologia de O. submetallicus em ovos de E. ello. Novas pesquisas devem 
ser realizadas para que O. submetallicus seja utilizado com eficiência em programas de 
controle biológico de E. ello.  

 

Conclusão 

 O. submetallicus pode parasitar e desenvolver em de ovos de E. ello e este é o 
primeiro registro no Brasil.  
 Ovos de E. ello são adequados para o desenvolvimento de O. submetallicus por 
apresentar um bom desenvolvimento reprodutivo (parasitismo, emergência, progênie por ovo,  
razão sexual, longevidade de fêmeas). 
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BIOLOGIA DE Trichogramma pretiosum (Hymenoptera: Trichogrammatidae) 
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Temática: Características biológicas de T. pretiosum LMS1 criado no hospedeiro natural E. 
ello. 

Resumo 

 Trichogramma pretiosum é um endoparasitoide de ovos de diversas espécies de 
pragas, inclusive Erinnys ello na cultura de mandioca. O objetivo deste trabalho foi avaliar as 
características biológicas de T. pretiosum LMS1 em ovos de E. ello. Cinquenta cartelas 
contendo cada uma quatro ovos de E. ello foram individualizadas em tubos de vidro com uma 
fêmea parasitoide, sendo o parasitismo permitido por 24 horas. T. pretiosum LMS1 parasitou 
e desenvolveu em ovos de E. ello. A duração do ciclo (ovo-adulto) de T. pretiosum LMS1 foi 
de 10,18±0,02 dias. A longevidade de machos e fêmeas de T. pretiosum LMS1, foi de 
10,88±0,19 e 11,12±0,26 dias, respectivamente. T. pretiosum LMS1 consegue parasitar, se 
desenvolver e emergir com facilidade de ovos de E. ello. Entretanto, novos estudos devem ser 
conduzidos em campo para comprovar os resultados de laboratório. 

Palavras chave: controle biológico, controle de qualidade, mandarová da mandioca, Santa Helena. 
 

Introdução 

A cultura da mandioca é atacada por diversos insetos dentre eles Erinnyis ello 
(Linneaus, 1758) (Lepidoptera: Sphingidae), uma praga desfolhadora de maior importância 
por ocasionar danos diretos e indiretos pela redução da área folhar diminuindo a taxa 
fotossintética da planta. Uma única fêmea de E. ello pode depositar 450 a 1.850 ovos, durante 
toda sua vida (Bellotti & Arias, 1988). Uma lagarta para completar seu ciclo ovo/adulto 
independente da variedade da planta de mandioca consome em média 12 folhas desenvolvidas 
(Bellotti et al., 1992; Barrigossi et al., 2002). Para seu eficiente controle, o monitoramento 
dos adultos e das primeiras posturas é de extrema importância. 

O controle químico é o mais utilizado para reduzir populações de E. ello, seguido do 
método de controle biológico (Aguiar et al., 2010; Silva et al., 2012). Existem insetos 
parasitoides responsáveis por controlar naturalmente a população de E. ello e se melhor 
estudados podem ser uma alternativa ao controle químico. Dentre estes destacam-se oito 
espécies parasitoides de ovos das famílias, Scelionidae, Encyrtidae e Trichogrammatidae 
(Bellotti et al., 1992; Bellotti et al., 1999; Oliveira et al., 2010). Existem diversas etapas de 
um programa de controle biológico com parasitoides, sendo as iniciais, coleta, identificação, 
manutenção da criação no laboratório e avaliação das características biológicas do parasitoide 
em seu hospedeiro natural e alternativo (Parra et al., 2002). 

Espécies de Trichogramma são relatadas mundialmente, por controlar com eficiência 
um amplo número de pragas-chaves em mais de 33 culturas (Pratissoli et al., 2003). Vale 
ressaltar, que a maior eficiência de parasitismo de ovos por espécies do gênero Trichogramma 
depende do uso de populações adaptadas à região (linhagem) em que o programa de controle 
biológico será implantado (Beserra et al., 2003).  
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O parasitismo natural de Trichogramma pretiosum Riley, 1879 (Hymenoptera: 
Trichogrammatidae) em ovos de E. ello já foi relatado (Bellotti et al., 1999; Oliveira et al., 
2010). No entanto, escassas são as informações sobre as características biológicas de T. 
pretiosum criado no hospedeiro natural E. ello, como eficiência de parasitismo, emergência, 
duração ciclo (ovo-adulto), número de indivíduos por ovo, razão sexual e longevidade de 
fêmeas e de machos, o que nos motivou a desenvolver este trabalho.  

 Material e Métodos 

 O experimento foi desenvolvido no Laboratório de Entomologia/Controle Biológico 
(LECOBIOL) da Faculdade de Ciências Agrárias (FCA) da Universidade Federal da Grande 
Dourados (UFGD), em Dourados, Mato Grosso do Sul, Brasil. 

 Criação do hospedeiro alternativo Anagasta kuehniella (Zeller, 1879) (Lepidoptera: 
Pyralidae). Ovos de A. kuehniella foram acondicionados em bandejas plásticas, contendo 
dieta artificial à base de farelo de trigo, levedo de cerveja e papelão corrugado, onde 
permaneceram até a fase adulta. 

 Criação do hospedeiro natural Erinnyis ello (Linneaus, 1758) (Lepidoptera: 
Sphingidae). Ovos de E. ello foram obtidos da criação estoque do LECOBIOL. Após a 
eclosão, as lagartas de E. ello foram colocadas em gaiolas contendo dieta natural para sua 
alimentação, onde permaneceram até a formação das pupas (Arias & Reyes, 1983; Celestino 
Filho, 1982). As pupas foram transferidas para gaiolas maiores ficando até a fase adulta. 
Plantas de mandioca foram mantidas dentro das gaiolas como substrato de oviposição (Arias 
& Reyes, 1983). Diariamente foram recolhidas as posturas, uma parte foi retirada para 
montagem do experimento e a outra para manutenção da criação. 

 Coleta e identificação de Trichogramma pretiosum Riley, 1879 (Hymenoptera: 
Trichogrammatidae) Linhagem MS1 (LMS1). Ovos parasitados de E. ello foram coletados em 
plantios de mandioca na região de Ivinhema, Mato Grosso do Sul. Depois de estabilizada a 
criação do parasitoide, a espécie foi identificada pela terceira autora com auxílio da Dra. 
Ranyse Barbosa Querino e literatura pertinente (Querino & Zucchi, 2011). 

 Criação de T. pretiosum LMS1. Ovos de A. kuehniella, com 24 de idade foram 
colados em cartelas de cartolina azul-celeste, com goma arábica, e expostas ao parasitismo. 
Adultos de T. pretiosum LMS1 foram mantidos em tubos de vidro, tampados com filme 
plástico e contendo uma gotícula de mel, que serviu como alimentação para os insetos. 

 Desenvolvimento Experimental. Cinquenta cartelas (1,0 cm de largura e 7,0 de 
comprimento) contendo cada uma quatro ovos de E. ello foram individualizadas em tubos de 
vidro com uma fêmea parasitoide, sendo o parasitismo permitido por 24 horas, a 25±2 °C, 
70±10% de umidade relativa (UR) e fotofase de 14 h. A porcentagem de parasitismo, 
(número de ovos escuros/número de ovos totais)*100, a duração do ciclo de vida (ovo-
adulto), a progênie, o número de indivíduos por ovo, a razão sexual (rs = nº de fêmeas/nº de 
adultos) e a longevidade de fêmeas e de machos foram avaliadas.  

Resultados e Discussão 

O parasitismo de T. pretiosum LMS1 em ovos de E. ello foi de 68,88% (Tabela 1). 
Duração do ciclo (ovo-adulto) de T. pretiosum LMS1 em ovos de E. ello foi de 10,18±0,02 
dias a 25±2°C, 70±10% de umidade relativa e 14h de fotofase (Tabela 1). A emergência de T. 
pretiosum LMS1 em ovos de E. ello foi de 71,21% (Tabela 1). O número de indivíduo de T. 
pretiosum LMS1 por ovo de E. ello foi de 12,13±0,32 (Tabela 1). A progênie de T. pretiosum 
LMS1 em ovos de E. ello foi de 19,37±0,43(Tabela 1). A razão sexual de T. pretiosum LMS1 
em ovos de E. ello foi de 0,83±0,01. A longevidade de fêmeas e machos de T. pretiosum 
LMS1, foi de 10,88±0,19 e 11,12±0,26 dias, respectivamente (Tabela 1).  

Pela dificuldade de criação de E. ello, são escassas pesquisas contendo informações 
das características biológicas de T. pretiosum em seu hospedeiro natural. Somente são 
encontrados registros de parasitismo natural de T. pretiosum em ovos de E. ello (Bellotti et 
al., 1999; Oliveira et al., 2010). Os resultados obtidos demonstram o potencial biológico de T. 
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pretiosum LMS1 em ovos de E. ello. Ao se comparar o ciclo biológico de E. ello (27 dias) 
(Bellotti et al., 2011) com o ciclo de T. pretiosum LMS1, verificou-se que ocorrem 2,65 
gerações dos parasitoides para uma geração da praga. Como esta praga apresenta um elevado 
potencial biótico, o ciclo mais curto do parasitoide é importante para que o equilíbrio da 
população seja alcançado o mais rápido possível, caso T. pretiosum seja utilizado em um 
programa de controle biológico. 

 
Tabela 1. Características biológicas de Trichogramma pretiosum Riley, 1879 (Hymenoptera: 
Trichogrammatidae) Linhagem MS1 em ovos de Erinnys ello (Linneaus, 1758) (Lepidoptera: 
Sphingidae)a 25±2°C, 70±10% de (UR) e fotofase de 14-h. Dourados, MS. 

Parasitismo(%) 50

Duração do ciclo (ovo/adulto) (dias) 50

Emergencia (%) 50

Número de individuos por ovo (unidades) 50

Progênie (unidades) 50

Razão sexual 50

Número de imaturos 50

Longevidade de machos (dias) 15

Longevidade de fêmeas (dias) 25

4,03 ± 0,24 

10,88 ± 0,19 

11,12 ± 0,26 

12,13 ± 0,32 

19,37 ± 0,43 

0,83 ± 0,01 

68,88 ± 1,07 

10,18 ± 0,02 

71,21 ± 1,24 

Características biológicas (n)
Trichogramma pretiosum 

(Média ± erro-padrão)

 
A razão sexual é um dos parâmetros essenciais no controle de qualidade de T. 

pretiosum. A norma de controle de qualidade para razão sexual de T. pretiosum deve ser 
acima de 0,5 para que a espécie seja considerada como potencial agente de controle biológico 
(Gonçalves, 2003).  

Ovos de E. ello são adequados para criação de T. pretiosum LMS1 por apresentar um 
bom desenvolvimento reprodutivo (parasitismo, emergência, progênie por ovo,  razão sexual, 
longevidade de fêmeas e machos). Tendo em vista que T. pretiosum LMS1 é regional e 
adaptada as condições locais do Município de Ivinhema-MS, região produtora de mandioca 
local onde foi coletado a espécie. No entanto, o potencial de T. pretiosum LMS1 para controle 
biológico de E. ello na cultura da mandioca, em condições de campo deve ser investigado. 

Conclusão 

 T. pretiosum LMS1 consegue parasitar, se desenvolver e emergir com facilidade de 
ovos de E. ello. 
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Temática: Entomologia 
 

Resumo 

A mosca branca é um dos grandes problemas para a produção de mandioca na região 
Centro-Sul do Brasil por apresentar alto potencial de dano a essa cultura. Apesar de sua 
importância, poucas são as informações sobre seu controle, e para que haja o estabelecimento 
de um manejo integrado desta praga, o conhecimento da biologia é fundamental. Neste 
contexto, o objetivo deste trabalho foi determinar a biologia de Bemisia tuberculata em 
mandioca. A biologia da B. tuberculata foi realizada em folhas de mandioca, variedade 
Baianinha, cultivada em vasos e mantidas em sala semi-climatizada (T:25±2°C; 
fotofase:14horas). Os parâmetros avaliados foram: duração e viabilidade de cada instar, do 
período ninfal e do período ovo-adulto, longevidade de fêmeas e machos, fecundidade e razão 
sexual. A duração média do período de ovo e período ninfal foi de 10,0 e 23,3 dias, 
respectivamente, assim sendo, a duração média de ovo-adulto foi de 33,3 dias com 
viabilidade de 71,81%. A longevidade média dos machos foi de 2,9 dias e das fêmeas 22,3 
dias, com fecundidade de 101,0 ovos.  

 
Palavras Chave: Ciclo biológico, Baianinha, Inseto-praga.  

Introdução 

As moscas brancas são pequenos insetos (1 a 2 mm), com quatro asas membranosas 
cobertas por substância pulverulenta de cor branca (FARIAS et al., 2007). Segundo Bellotti et 
al. (2012) são relatadas 11 espécies de mosca branca atacando mandioca na região 
Neotropical. No Brasil são descritas as espécies Aleurothrixus aepim (Goeldi, 1886) e 
Bemisia tuberculata (Bondar, 1923) (Hemiptera: Aleyrodidae) causando danos econômicos, 
sendo a primeira relatada causando danos em vários estados do país, principalmente na região 
Norte e Nordeste, e a segunda identificada causando danos principalmente na região Centro-
Sul do Brasil (FARIAS et al., 2007; PIETROWSKI et al., 2010).  

 Os danos causados por este inseto são provocados tanto pela fase jovem como adulta, 
sendo caracterizado de forma direta pela sucção da seiva (floemática), provocando clorose, 
deformação e queda foliar, e de forma indireta transmitindo viroses e favorecendo o 
desenvolvimento de fumagina (BELLOTTI et al., 2012). Embora se conheça o potencial de 
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danos desta praga à cultura da mandioca, para a região Centro-Sul do Brasil, esses níveis de 
dano ainda não foram estimados. Porém, Bellotti et al. (2012) em trabalho desenvolvido na 
Colombia com a espécie Aleurotrachelus socialis Bondar, 1923 (Hemiptera: Aleyrodidae), 
demonstraram que infestações por período de um, seis e 11 meses ocasionam danos de 5, 42 e 
79%, respectivamente. 

Em relação aos parâmetros biológicos de B. tuberculata, poucas são as informações 
geradas, havendo apenas dados relativos às fases jovens deste inseto, necessitando estudos 
sobre o desenvolvimento completo dessa praga. Como, para a região centro sul do país se 
busca definir um plano de manejo para a cultura, o conhecimento desses parâmetros torna-se 
fundamental. Nesse sentido o objetivo desse trabalho foi determinar a biologia da mosca 
branca B. tuberculata na cultura da mandioca (variedade Baianinha). 

Material e Métodos 

A biologia foi realizada em plantas de mandioca da variedade Baianinha, mantidas 
em sala semi-climatizada com temperatura média de 25 ± 2ºC e fotoperíodo de 14 h, no 
laboratório de Controle Biológico da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - 
UNIOESTE. 

Para obtenção dos ovos, 20 adultos não sexados foram coletados a campo (variedade 
Cascuda) e acondicionados em gaiolas clipes (2,0cm de diâmetro x 1,5cm de altura) adaptado 
de Carabali et al. (2010), fixadas nas folhas apicais permitindo-se a oviposição por um 
período de 48h, após o qual os insetos foram retirados e contabilizado o número de ovos. 
Após a eclosão, foram mantidas apenas 25 ninfas por folha, descartando-se os ovos não 
eclodidos e as ninfas excedentes. Foram utilizadas quatro folhas por planta em cinco plantas, 
totalizando 500 ninfas. 

As avaliações foram realizadas diariamente, sempre no mesmo horário, com o auxílio 
de microscópio estereoscópico. Foram observadas as ecdises e mortalidade, sendo 
determinado o número de instares, a viabilidade e a duração de cada instar, do período ninfal, 
e do período total de ovo a adulto.  

Próximo da emergência dos adultos, quando era possível visualizar as asas no 4º 
instar (pupa), gaiolas foliares, confeccionadas com tecido tipo voil, foram colocadas sobre as 
ninfas para que ao emergirem, os adultos fossem capturados, obtendo-se assim casais de 
mesma idade. Com o auxilio de sugador bucal, os casais foram formados e transferidos para 
gaiolas clipes, colocando-se um casal por folha, nas quatro folhas apicais de novas plantas, 
sendo utilizado cinco plantas, totalizando 20 casais.  

Diariamente foi verificada a mortalidade dos adultos obtendo-se assim a longevidade 
de macho e fêmea. A cada 48h as gaiolas foram movidas para outra parte da folha, para 
possibilitar a quantificação dos ovos, tendo-se assim a fecundidade das fêmeas. Para 
acompanhar a duração e a viabilidade do período de ovo, as oviposições realizadas no terceiro 
e no quarto dia foram marcadas e acompanhadas até a eclosão das ninfas. 

Resultados e Discussão 
Os parâmetros biológicos da fase jovem de B. tuberculata são apresentados na tabela 

1. Para a fase de ovo, obteve-se duração média de 10,0 dias com viabilidade de 94,44%. No 
desenvolvimento ninfal, B. Tuberculata apresentou quatro instares com duração média de 5,7, 
3,5, 4,1 e 10,0 dias para 1º, 2º, 3º e 4º instar, respectivamente. Já Rheinheimer et al. (2009), 
avaliando a biologia dessa espécie na variedade Santa Helena (T: 25 ± 3º), obteve duração 
média de 9,2, 4,4, 4,6, 5,9 e 8,7 dias para fase de ovo, 1º, 2º, 3º e 4º instar, respectivamente. 
Segundo Carabali et al. (2010), a biologia de mosca branca varia conforme a variedade em 
que esta é criada, este fato pode explicar a diferença observada entre o presente trabalho e o 
de Rheinheimer et al. (2009).  

A duração do período ovo-adulto obtida neste estudo foi em média 33,3 dias com 
viabilidade de 71,81%. Rheinheimer et al. (2009) estudando a mesma espécie obtiveram 
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duração similar, de 32,7 dias, porém não realizou estudos de viabilidade. Já Polatto et al. 
(2009) observaram duração de 38,6 dias com viabilidade de 41,1% quando criadas na 
variedade Espeto, porém a média de temperatura obtida no decorrer do trabalho foi menor 
(22,1°C) com alta amplitude (12,5ºC-25,4ºC), o que pode justificar a diferença em relação ao 
presente trabalho. 

Em estudos realizados com a espécie A. socialis na variedade CMC-40 tida como 
suscetível na Colômbia, a duração do período ovo-adulto foi de 33,5 dias com viabilidade de 
93,00% (CARABALI et al., 2010). Já Bellotti e Arias (2001) estudando a mesma espécie, 
obtiveram duração deste período de 32,1 dias e viabilidade de 67,00%, na mesma variedade. 

Tabela 1 – Número de insetos (N), duração (dias) (média ± EP) e viabilidade (%) dos 
diferentes estádios de desenvolvimento da mosca branca, Bemisia tuberculata criada em 
mandioca, variedade Baianinha (T: 25 ± 2°C; Fotofase: 14 horas). Marechal Cândido 
Rondon, 2014. 

Estádio N Duração Viabilidade 
Ovo 216 10,0 ± 0,14 94,44 

1º instar 500 5,7 ± 0,12 87,86 
2º instar 439 3,5 ± 0,04 92,79 
3º instar 408 4,1 ± 0,04 97,15 
4o instar 396 10,0 ± 0,09 96,00 
Ninfal 500 23,3 ± 0,12 76,03 

Ovo-adulto - 33,3 ± 0,12 71,81 

Os parâmetros biológico da fase adulta de B. tuberculata são apresentados na tabela 
2. Como não existem dados referente a fase adulta desta espécie na literatura, as mesmas 
serão discutidas com espécies de mosca branca que ocorrem na cultura da mandioca.   

As fêmeas apresentaram longevidade média de 22,3 dias, já os machos apenas 2,9 
dias. Segundo Oliveira e Lima (2006) os machos de mosca branca tendem a ter menor 
longevidade quando comparadas às fêmeas. A fecundidade variou de 42 a 186 ovos por 
fêmea, com média de 101,0 ovos. Carabali et al. (2010) estudando A. socialis não realizou 
estudo de longevidade dos machos, porém para as fêmeas obteve longevidade de 11,0 dias e 
fecundidade de 119,0 ovos, esses dados demonstram que esta espécie oviposita mais ovos em 
menor tempo, tendo assim maior oviposição diária quando comparada à B. tuberculata. 

Tabela 2. Número de insetos (N), longevidade (dias) (média e erro padrão) de machos e de 
fêmeas, fecundidade total (número de ovos), razão sexual, comprimento e largura (mm) de 
fêmeas e machos de mosca branca, Bemisia tuberculata, em mandioca, variedade Baianinha 
(T: 25 ± 2°C; Fotofase: 14 horas). Marechal Cândido Rondon - PR, 2014. 

Parâmetros N Valores 
Longevidade Macho 20 2,9 ± 0,31 
Longevidade Fêmea 20 22,3 ± 2,06 

Fecundidade 20 101,0 ± 14,18 
Razão Sexual 380 0,62 

A razão sexual obtida neste experimento foi de 0,62, ou seja, a cada um macho 
emergem aproximadamente 1,6 fêmeas. Já Carabali et al. (2010) obtiveram razão sexual de 
0,5 na variedade CMC-40, sendo então, um macho para uma fêmea. Essa razão sexual maior 
obtida para a espécie B. tuberculata na variedade Baianinha, mostra que esta pode ter maior 
aumento populacional, uma vez que terão mais fêmeas gerando fêmeas. 
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Conclusão 

A mosca branca, Bemisia tuberculata completa seu ciclo na variedade Baianinha. 
Apresenta duração média de ovo-adulto de 33,3 dias com viabilidade de 71,81%. As fêmeas 
apresentam longevidade média de 22,3 dias com fecundidade média de 101 ovos. 
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Temática: Entomologia 
 

Resumo 

No Brasil, ainda não há produtos químicos registrados para o controle de mosca 
branca na cultura da mandioca, e poucos são os trabalhos referentes a outras formas de 
controle deste inseto-praga. A nível mundial a utilização da resistência varietal tem ganhado 
grande destaque para esta praga na cultura, havendo uma variedade comercial resistente à 
mosca branca na Colômbia. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a biologia de 
B. tuberculata em diferentes variedades de mandioca, visando identificar materiais com 
potencial de resistência às ninfas de mosca branca. A biologia de B. tuberculata foi realizada 
fixando-se gaiolas em folhas de plantas de mandioca cultivadas em vasos. Foram testadas as 
variedades IAC-14, IAC-90 e Col 22 (Temperatura: 24±3°C; fotofase: 14 horas). Os 
parâmetros avaliados foram: duração e viabilidade de cada ínstar e do período ninfal. As 
ninfas criadas nas variedades Col 22 e IAC-90 apresentaram menor duração do período ninfal 
e maior viabilidade, respectivamente. Já a variedade IAC-14 influenciou negativamente o 
desenvolvimento destas, aumentando a duração e mortalidades das ninfas. Dessa forma, a 
variedade IAC-14 apresenta maior resistência às ninfas de B. tuberculata quando comparadas 
às variedades IAC-90 e Col 22. 

 
Palavras Chave: Viabilidade, Resistência varietal, Inseto-praga.  

Introdução 

As moscas brancas são insetos sugadores pertencentes à ordem Hemiptera e família 
Aleyrodidae. No Brasil são descritas as espécies Bemisia tuberculata (BONDAR, 1923) e 
Aleurothrixus aepim (GOELDI, 1886) (Hemiptera: Aleyrodidae) causando danos econômicos 
à cultura da mandioca, devido à sucção da seiva (floemática), provocando clorose, 
deformação e queda foliar, e através da transmissão de viroses e favorecendo o 
desenvolvimento de fumagina (PIETROWSKI et al., 2010).  

No que se refere ao controle, apesar do conhecimento a respeito da existência de 
diversos inimigos naturais deste inseto-praga, a nível mundial tem predominado a utilização 
de inseticidas químicos, porém sem muita eficiência (BELLOTTI et al., 2012). Já no Brasil, 
não há produtos registrados para mosca branca na cultura da mandioca (AGROFIT, 2015), e 
não são encontrados trabalhos quanto à eficiência de produtos para essa espécie. 
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Outra forma de controle cada vez mais adotada é a utilização de variedades 
resistentes, que apresenta baixo custo e permite a manutenção da população da praga abaixo 
do nível de dano econômico, além de reduzir perdas no rendimento (LARA, 1991; 
BELLOTTI et al., 2012). Na Colômbia os agricultores já contam com uma variedade 
comercial (Nataima-31) resistente à mosca branca Aleurotrachelus socialis Bondar, 1923 
(Hemiptera: Aleyrodidae) (BELLOTTI et al., 2005). 

No Brasil não são encontradas informações a respeito de variedades resistentes à B. 
tuberculata. Com isso, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o desenvolvimento ninfal de 
B. tuberculata em diferentes variedades de mandioca, visando identificar materiais com 
potencial de resistência às ninfas de mosca branca. 

Material e Métodos 

A biologia foi realizada em plantas de mandioca, mantidas em sala semi-climatizada 
com temperatura média de 24 ± 3ºC e fotoperíodo de 14 h, no laboratório de Controle 
Biológico da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE. As variedades testadas 
foram IAC-14, IAC-90 e Col 22. 

Para obtenção dos ovos, 20 adultos não sexados foram coletados da criação do 
laboratório (variedade Baianinha) e acondicionados em gaiolas clipes (2cm de diâmetro x 
1,5cm de altura) adaptado de Carabali et al. (2010), fixadas nas folhas apicais permitindo-se a 
oviposição por um período de 48h, após o qual os insetos foram retirados e contabilizado o 
número de ovos. Após a eclosão, foram mantidas apenas 25 ninfas por folha, descartando-se 
os ovos não eclodidos e as ninfas excedentes. Foram utilizadas quatro folhas por planta em 
cinco plantas, totalizando 500 ninfas. 

As avaliações foram realizadas diariamente, sempre no mesmo horário, com o auxílio 
de microscópio estereoscópico. Foram observadas as ecdises e mortalidade, sendo 
determinado o número de instares, a viabilidade e a duração de cada instar, e do período 
ninfal.  

Para a análise estatística, como as médias não se enquadraram nos pressupostos 
estatísticos de normalidade e homogeneidade, foram submetidas ao teste de Kruskal-Wallis 
seguido do teste de acompanhamento de Dunn, utilizando o software Statistica 7.0 
(STATSOFT, 2004). 

Resultados e Discussão 
Os parâmetros biológicos da fase jovem de B. tuberculata criadas nas diferentes 

variedades de mandioca são apresentados nas Tabela 1 e 2, onde se pode observar que houve 
diferença significativa entre as variedades. 

A B. tuberculata quando criada na variedade Col 22 apresentou menor duração de 
período ninfal (27,76 dias). Rheinheimer et al. (2009) estudando a mesma espécie obteve 
duração de 23,6 dias na variedade Santa Helena (T: 25 ± 2°C), aproximadamente quatro dias 
a menos do que a duração observada na variedade Col 22, esta diferença, provavelmente, 
ocorreu devido à menor temperatura obtida no presente estudo. Porém, também é observado 
diferença no tempo de desenvolvimento conforme a variedade utilizada. 

A variedade IAC-14 influenciou negativamente a duração de todos os instares, 
alongando a duração do período ninfal para 30,58 dias, aproximadamente três dias a mais 
quando comparada com a IAC-90 e a Col 22 (Tabela 1). O alongamento da fase ninfal pode 
ser considerado como resistência do tipo antibiose (LARA, 1991), onde as plantas destas 
variedades possivelmente apresentam algum composto secundário que podem influenciar no 
desenvolvimento dos insetos. Para a cochonilha da mandioca, P. manihoti Calatayud (2000) 
relatou que o composto rutina é o responsável pelo aumento do período de desenvolvimento 
do inseto, porém não foi encontrado estudos sobre os compostos secundários relacionados ao 
complexo de mosca branca na mandioca. 
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Em estudos realizados com a espécie A. socialis na Colômbia não foi observado 
diferença estatística entre as variedades para a duração de ovo-adulto (CARABALI et al., 
2010). 

Tabela 1 – Duração (dias) (média e erro padrão) do 1º a 4º instar e do período ninfal da mosca 
branca, Bemisia tuberculata, em diferentes variedades de mandioca (T: 24 ± 3°C; Fotofase: 
14 horas). Marechal Cândido Rondon - PR, 2014. 

Variedade 1º instar 2º instar 3º instar 4º instar Ninfal 

Col 22 5,46 ± 0,17 a¹ 4,42 ± 0,04 a 5,74 ± 0,04 a 12,14 ± 0,11 a 27,76 ± 0,13 a 

IAC-90 5,79 ± 0,18 ab 4,39 ± 0,05 a 5,91 ± 0,05 a 11,78 ± 0,12 a 27,87 ± 0,16 a 

IAC-14 6,32 ± 0,19 b 5,04 ± 0,09 b 6,30 ± 0,09 b 12,92 ± 0,19 b 30,58 ± 0,24 b 
¹Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem entre si pelo teste Kruskal-Wallis (P≤ 0,05).  

Quando criada na variedade IAC-90 a B. tuberculata apresentou viabilidade do 
período ninfal de 80,49%, já na variedade IAC-14 a viabilidade foi de 52,80% (Tabela 2). 
Bellotti e Arias (2001) observaram que a viabilidade da mosca branca varia conforme a 
variedade de mandioca na qual esta é criada. Para a espécie A. socialis, esses autores 
observaram viabilidade de ovo-adulto de 27,50% para a variedade MEcu 72, enquanto que na 
variedade suscetível CMC-40 a sobrevivência foi de 67,00%. Já para Carabali et al. (2010) a 
viabilidade desses insetos foi maior em ambas as variedades, com valores de 71,00 e 93,00% 
para MEcu 72 e CMC-40, respectivamente. Em todos os trabalhos foi possível observar 
redução de 20 a 40% na viabilidade das ninfas quando utilizada variedade com maior grau de 
resistência. 

Tabela 2 – Viabilidade (%) do 1º a 4º instar e do período ninfal de mosca branca, Bemisia 
tuberculata, em diferentes variedades de mandioca (T: 24 ± 3°C; Fotofase: 14 horas). 
Marechal Cândido Rondon - PR, 2014. 

Variedade 1º instar 2º instar 3º instar 4º instar Ninfal 

Col 22 86,26 b¹ 97,74 a 95,37 a 97,35 a 78,28 a 

IAC-90 92,98 a 96,16 a 93,79 ab 95,98 a 80,49 a 

IAC-14 82,20 b 89,52 b 82,70 b 86,77 b 52,80 b 
¹Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem entre si pelo teste de Kruskal-Wallis (P≤ 0,05). 

 

Figura 1. Viabilidade acumulada de ninfas de mosca branca, Bemisia tuberculata, em 
diferentes variedades de mandioca (T: 24 ± 3°C; Fotofase: 14 horas). Marechal Cândido 
Rondon – PR, 2014. 

 Para a variedade IAC-14 foi possível observar que a alta mortalidade das ninfas 
ocorria em todos nos instares (Figura 1) e as ninfas apresentavam dificuldade de 



 

09 a 13 de Novembro de 2015, Foz do Iguaçu - PR. 

desenvolvimento e morriam ainda fixadas na folha, com característica de inanição, 
possivelmente devido à algum composto secundário da variedade que aumenta a mortalidade 
das ninfas. Já no trabalho realizado por Bellotti e Arias (2001), onde também foi relatado 
baixa viabilidade de ninfas na variedade MEcu 72, foi observado que as ninfas de primeiro 
instar tiveram dificuldade de se fixar na superfície foliar e iniciar a alimentação, devido ao 
grande número de tricomas, dessa forma elas se desidratavam rapidamente e se desprendiam 
da superfície foliar. 

Conclusão 

Quando criadas na variedade IAC-14, as ninfas de Bemisia tuberculata apresentam 
aumento na duração e mortalidade de todos os instares, sendo esta a variedade que apresenta 
maior resistência a ninfas de mosca branca quando comparada com a IAC-90 e Col 22. 
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Temática: Entomologia 

Resumo 

O rendimento da mandioca no Paraná pode ser afetado pelo ataque de vários artrópodes 
associados. Dentre os insetos sugadores, as moscas brancas destacam-se pelos danos diretos, através 
da sucção da seiva e liberação do “honeydew”, e indiretos pela transmissão de viroses. O objetivo do 
trabalho foi avaliar a flutuação populacional de ninfas de moscas brancas Aleurothixus aepim e 
Bemisia tuberculata em cultivares de mandioca em Londrina, PR. Dentro da área útil de cada parcela 
de 36 m² foram avaliadas 4 folhas do terço médio da planta (uma por ponto cardeal), de 4 plantas. As 
médias do número de ninfas por folhas foi submetida à análise de variância e comparação pelo Teste 
de Tukey (P<0,05). Os cultivares IPR União, IAC 90 e Baianinha apresentaram as maiores 
infestações, enquanto as cultivares Fécula Branca e IAC 14 as menores. O pico populacional de 
moscas-brancas no experimento ocorreu no início de abril de 2015 atingindo cerca de 36 ninfas/folha. 
 
Palavras Chave: Resistência varietal, Manihot esculenta, mosca-branca, insetos-praga. 

Introdução 

A produção brasileira de mandioca alcançou no ano de 2014 uma produção aproximada de 23 
mil toneladas de raiz. E o estado do Paraná com o maior rendimento médio da cultura no país (24 t ha-

1) corresponde a 17,5 % da produção nacional (Groxko, 2015).  
A cultura da mandioca apresenta adaptabilidade a solos de baixa fertilidade natural, e a climas 

desfavoráveis, esses fatores associados ao longo ciclo e a propagação vegetativa, favorecem o ataque 
de uma diversidade de artrópodes pragas, causando perdas de produtividade em todas as regiões 
produtoras da cultura (Bellotti, 2002). 

As moscas-brancas são consideradas um dos principais grupos de insetos pragas dos cultivos 
agrícolas e os agroecossistemas baseados na cultura da mandioca são um dos mais atacados por esses 
insetos. Causam danos ao se alimentarem da seiva do floema das plantas, como vetores de viroses e 
também através do “honeydew” (Bellotti e Arias, 2001).  

O objetivo deste trabalho foi avaliar a infestação natural, em condições de campo, de 
Aleurothrixus aepim e Bemisia tuberculata em cultivares de mandioca de indústria na cidade de 
Londrina, PR. 

 Material e Métodos 

O experimento foi conduzido na Estação Experimental do Instituto Agronômico do Paraná - 
IAPAR, Londrina – PR (23° 36’ S; e 51° 16’ O) em altitude média de 610m. A mesoregião norte 
central paranaense apresenta clima subtropical úmido (Cfa), segundo classificação de Köppen. 
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O plantio foi realizado na primeira quinzena de novembro de 2014, seguindo delineamento 
experimental de blocos casualizados com 5 repetições e 5 cultivares de mandioca, sendo as cultivares 
utilizadas: IPR União; IAC 14; IAC 90; Fécula Branca e Baianinha.  

As parcelas de 36 m² (6 m x 6 m), compunham-se de 6 fileiras de 6 plantas. As manivas de 
cerca de 15 cm foram plantadas em posição horizontal a 10 cm abaixo do perfil do solo, com 
espaçamento 0,90 m por 0,90 m. A parcela útil foi determinada excetuando-se as duas linhas laterais e 
as duas primeiras e as duas ultimas plantas de cada linha dentro da parcela. 

As avaliações ocorreram entre 01 de março e 20 de maio de 2015, sendo realizadas sete 
avaliações neste intervalo, das quais as cinco primeiras compreenderam o estádio fenológico de 
desenvolvimento dos ramos e folhas e as duas últimas realizadas no estádio de desenvolvimento de 
translocação expressiva de carboidratos para as raízes. Foram amostradas quatro plantas por parcela, e 
em cada planta 4 folhas, uma em cada ponto cardeal (Norte, Sul, Leste e Oeste), tomadas do terço 
mediano das plantas. O número de ninfas de Aleurothrixus aepim e Bemisia tuberculata foi obtido 
através de contagem direta, a campo, sem retirada da folha. Os dados foram submetidos à 
transformação de Log na base 10 e então realizada a análise de homogeneidade de variância e análise 
de normalidade dos dados pelo teste de Shapiro-Willk. As médias foram comparadas entre si pelo 
teste de Tukey (P<0,05) com uso do software estatístico SASM-Agri (Canteri et al., 2001). 

Resultados e Discussão 
As espécies de moscas-brancas identificadas nos genótipos de mandioca estudados foram: 

Aleurothrixus aepim e Bemisia tuberculata. Estas espécies são associadas à cultura da mandioca no 
estado do Paraná (Rheinheimer et al., 2009, Pietrowski et al., 2014). Os picos populacionais das duas 
espécies de mosca-branca somadas atingiram média de 36 ninfas por folha, uma infestação 
considerada baixa, e nível 2 da escala (1 a 200 ninfas por folha) proposta para mosca-branca 
Aleurotrachelus socialis, por Bellotti e Arias (2001). 

A maior infestação de moscas-brancas no experimento ocorreu na avaliação do dia 01 de abril 
de 2015, (Figura 1B), na qual a média da temperatura mínima da semana anterior foi de 19,11 °C, e da 
temperatura máxima foi de 30,0 °C (Figura 1A). Estes resultados concordam com os de Rheinheimer 
et al. (2011), que observaram, na região oeste do estado do Paraná, que o pico populacional de B. 
tuberculata ocorreu no final do mês de março. Embora se verifique queda acentuada na temperatura 
mínima (chegando a 15,02°C) na última avaliação do mês de abril, observa-se a manutenção da 
população de moscas-brancas em todas as cultivares (Figura 1B). Isto demonstra a necessidade dos 
produtores de mandioca monitorar estas pragas, mesmo em condições de temperaturas baixas. 

As maiores infestações de moscas-brancas nas cultivares foram encontradas na terceira 
avaliação (01/04/2015), com exceção da cultivar IAC 14, cujo pico ocorreu em 12/03/2015. A cultivar 
IAC 90 apresentou ainda um segundo pico populacional na sexta avaliação (01/05/2015). Períodos 
com maior precipitação semanal, de 56 mm e 40 mm, ocorreram antes das avaliações de 12 de março 
e 01 de abril, respectivamente. Em estudo populacional na Bahia, avaliando o número de ovos e ninfas 
de A. aepim, Farias (1994) observou picos populacionais tanto nos meses de maiores, quanto nos de 
menores precipitações, sugerindo que não há influência do período de chuvas na população deste 
inseto. 

As maiores infestações ocorreram na cultivar IPR União, com pico de 36,27 ninfas por folha, 
em média; enquanto na cultivar menos atacada, IAC 14, o pico atingiu apenas 14,93 ninfas. As demais 
atingiram populações intermediárias: IAC 90 = 31,55 ninfas; Baianinha= 27,78; Fécula Branca = 
21,26 ninfas/ folha. Estas infestações determinaram diferenças significativas entre as cultivares 
(Tabela 1), diferindo dos resultados de Rheinheimer et al. (2011) para cultivares estudadas em Entre 
Rios do Oeste – PR e Naviraí - MS. 

Comparando-se as contagens separadamente por data, verificam-se pequenas modificações no 
padrão de infestação de ninfas entre as cultivares. Na maioria das datas IPR União mantém a maior 
população de insetos e IAC 14 a menor infestação, enquanto as demais variedades apresentam 
populações intermediárias que as aproximam das anteriores, dependendo da data de avaliação. Na 
média total das sete datas de avaliação, as cultivares IPR União, IAC 90 e Baianinha apresentaram 
maiores médias populacionais diferindo apenas da IAC 14, a menos infestada. 
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Figura 1. A- Precipitação acumulada (mm), e médias da umidade relativa (%), temperatura máxima 
(°C), mínima (°C) e média (°C) do período anterior à avaliação. 
B- Flutuação populacional de moscas-brancas Aleurothrixus aepim e Bemisia tuberculata, por folha 
em cinco repetições por cultivar de mandioca. Londrina, PR, 2014/15. 

 

 
 
 
Tabela 1. Infestação natural de ninfas de moscas-brancas, Aleurothrixus aepim e Bemisia tuberculata 
em campo. Médias por folha em cinco parcelas para cada cultivar de mandioca. Londrina. PR. 
2014/15 

Cultivar 01/03 12/03 01/04 09/04 16/04 01/05 20/05 Média 
IPR União 8,02 a 26,87 a 36,27 a 34,03 a 24,86 a 14,82 a 9,91 a 8,02 a 

IAC 14 3,41 b 14,93 a 13,037 b 8,55 c 5,40 c 2,56 b 1,63 c 3,41 b 
IAC 90 8,73 a 17,36 a 31,55 ab 15,73 b 16,88 ab 18,77 a 5,82 abc 8,73 a 
Fécula 
Branca 

4,91 ab 12,21 a 21,26 ab 13,26 bc 8,50 bc 5,03 ab 3,62 abc 4,91 ab 

Baianinha 5,25 ab 23,92 a 27,78 ab 17,71 b 12,02 bc 10,02 ab 4,06 abc 5,25 ab 
CV (%) 14,67 11,14 8,83 6,41 10,28 18,5 23,76 4,81 

*Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey 
(P<0,05), ** Dados originais apresentados; para análise foram transformados em log(x) na base 10. 
 

Conclusão 

As cultivares IPR União, IAC 90 e Baianinha apresentaram o maior número médio de ninfas 
de moscas-brancas A. aepim e B. tuberculata ao longo do período avaliado. 

A cultivar IAC 14 e Fécula Branca, apresentaram as menores infestações de mosca branca ao 
longo ao longo do período avaliado. 

O pico populacional de ninfas de moscas-brancas no experimento ocorreu durante o estádio 
fenológico de desenvolvimento de ramos e folhas. 
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Resumo 

 Na última safra de mandioca (2014/15) foi observado um surto populacional elevado 
de moscas-brancas no sul do Estado de Santa Catarina. Por se tratar de uma praga primária da 
cultura e que causa danos à produção, podendo algumas espécies ser vetoras de viroses para 
plantas, medidas para identificação de espécies e manejo precisaram ser adotadas. Amostras 
foliares contendo ninfas e pupários de moscas-brancas em lavouras de mandioca e aipim 
foram coletadas nos municípios de Urussanga, Jaguaruna e Treze de Maio, herborizadas e 
encaminhadas para identificação. Foram identificadas três espécies de moscas-brancas 
Trialeurodes manihoti, Aleurothrixus aepim e Bemisia tuberculata, sendo estes os primeiros 
relatos das espécies no Estado para a cultura. A espécie A. aepim, considerada até poucos 
anos como restrita aos estados do nordeste, foi capturada em grande quantidade no município 
de Urussanga, sendo a ela associado um fungo do gênero Cladosporium sp. ocorrendo 
naturalmente sobre suas ninfas e pupas. 
 

Palavras Chave:  aleirodídeos, surto populacional, identificação taxonômica. 

 

Introdução 

A cultura da mandioca, apesar de sua rusticidade, é atacada por um grande número de 
insetos-praga que podem afetar sua produção. Dentre estas pragas, destacam-se as as moscas-
brancas, que em anos quentes e secos ocorrem normalmente em surtos, em praticamente todas 
as regiões produtoras do país (Moreira et al., 2006).  

Ninfas e adultos de moscas-brancas causam danos diretos e indiretos às plantas. Os 
danos diretos decorrem da sucção da seiva das plantas, que perdem vigor e nutrientes, com 
consequente redução no teor de amido e na produção de raízes (Bellotti, 2002). Além disso, 
as raízes das plantas atacadas adquirem sabor amargo, o que altera a qualidade final do 
produto (Bellotti et al., 2012; Farias et al., 2007). Em ataques severos, a constante sucção de 
seiva ocasiona amarelecimento e queda de folhas, sêca da haste principal do ápice para a base, 
podendo ainda ser observado o sintoma de “mela” e deformação foliar (Bellotti, 2002; Farias 
et al., 2007). Como dano indireto se observa o crescimento do fungo Capnodium sp. sobre a 
excreção açucarada desses aleirodídeos, doença conhecida por fumagina, que reduz a 
fotossíntese das plantas (Farias et al., 2007).  

As moscas-brancas podem transmitir viroses para uma ampla gama de plantas 
cultivadas (Hilje & Morales, 2008), sendo que na cultura da mandioca, são responsáveis pela 
transmissão do Vírus do Mosaico Africano – ACMV, este ainda não encontrado nas Américas 
(Bellotti, 1999). 

Até o momento, foram relatadas 11 espécies de moscas-brancas relacionadas à cultura 
da mandioca no Brasil (Farias et al., 2007). Entretanto, nenhum trabalho foi direcionado 
especificamente ao levantamento das espécies no Estado de Santa Catarina. Dentre as 
espécies com maior potencial de dano para a cultura da mandioca no Brasil são relatadas 
Bemisia tuberculata Bondar, Aleurotrachellus socialis Bondar e Aleurothrixus aepim Goeldi 
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(Bellotti, 2002; Pietrowski et al., 2014). No ano de 2009, foram feitos os primeiros relatos da 
espécie A. aepim no Estado do Paraná, até então considerada uma espécie restrita à região 
nordeste do país (Pietrowski et al., 2014). 

A correta identificação das moscas-brancas que ocorrem na cultura é ferramenta 
fundamental para o manejo e controle efetivo da praga além de fornecer informações básicas 
para acompanhar a dispersão das espécies (Lima et al., 2001). 

Este trabalho teve como objetivo identificar as espécies de moscas-brancas associadas 
ao surto populacional na safra 2014/15 em algumas lavouras de mandioca no sul do Estado de 
Santa Catarina e investigar possíveis estratégias de manejo e controle para a praga na região.  

 

Material e Métodos 

Nos municípios de Jaguaruna, Treze de Maio e Urussanga, nos meses de abril e maio 
de 2015, realizou-se amostragens foliares da porção mediana de plantas de mandioca 
severamente atacadas por moscas-brancas. As amostras foram acondicionadas em sacos de 
plástico ou de papel e levadas ao laboratório de entomologia da Epagri, na Estação 
Experimental de Urussanga, onde se confirmou a presença de ovos, ninfas e pupas com o 
auxílio de microscópio estereoscópico. O material coletado foi fotografado e utilizando folhas 
de jornal e de papel toalha, herborizado e etiquetado para encaminhamento para identificação 
taxonômica na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ.  

No trabalho de identificação taxonômica, quando detectada a presença de 
aleirodídeos, as ninfas de 4° ínstar foram retiradas do limbo foliar com uso de alfinete 
entomológico e montadas entre lâminas e lamínulas, utilizando-se os meios de Hoyer’s e/ou 
Bálsamo do Canadá. As lâminas foram devidamente etiquetadas com as informações 
referentes ao hospedeiro, local, data e coletor e em seguida, foram levadas para estufa a 37°C, 
por um período mínimo de 48 horas, para retirada de bolhas de ar e secagem.  

Para determinação das espécies utilizaram-se microscópios estereoscópicos Wild M 5 
e Olympus SZ 40 e microscópios Wild M 20 e Olympus BX 41. Para as identificações foram 
utilizados os trabalhos de Bondar (1923) e Martin (2005). As espécies foram fotografadas 
pelo Prof. Francisco Racca Filho da UFRRJ, após a identificação e, sempre que possível sobre 
a folha do hospedeiro, utilizando-se equipamento fotográfico Sony® DSC-W220. 

As espécies identificadas foram catalogadas e passaram a fazer parte do acervo da 
Coleção Entomológica Ângelo Moreira da Costa Lima (CECL), do Departamento de 
Entomologia e Fitopatologia do Instituto de Biologia da UFRRJ. 

As amostras coletadas no município de Urussanga apresentaram um fungo crescendo 
sobre as ninfas e pupas de moscas-brancas. O material foi então enviado para identificação 
em nível de gênero no laboratório de fitopatologia da Epagri em Urussanga, por meio de 
microscopia. 

 

Resultados e Discussão 
 Foram identificadas três espécies de moscas-brancas nos municípios amostrados no sul 
catarinense. Em Jaguaruna foram identificadas as espécies Bemisia tuberculata e 
Trialeurodes manihoti sob folhas de mandioca e aipim coletadas no mês de abril de 2015. No 
município de Treze de Maio a espécie de mosca-branca presente foi T. manihoti, coletada em 
maio de 2015. O nível populacional desta espécie foi descrito como extremamente elevado e a 
espécie relatada como novidade para o Estado de Santa Catarina. Em Urussanga, foram 
encontradas as espécies B. tuberculata, T. manihoti e Aleurothrixus aepim, coletadas no mês 
de abril de 2015. Todas as espécies identificadas foram relatadas pelos taxonomistas 
envolvidos como primeiro relato para o Estado.  
 A espécie A. aepim era considerada como restrita aos estados do nordeste brasileiro, 
entretanto, nos últimos anos foi relatada nos Estados do Mato Grosso do Sul e Paraná. Dentre 
as espécies identificadas esta é considerada a mais danosa para a cultura da mandioca. De 
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acordo com Pietrowski et al. (2014) o trânsito de material vegetal entre estados pode ter 
favorecido a disseminação desta espécie para estados do Centro-sul do Brasil. 
 Devido à alta infestação de moscas-brancas na safra 2014/2015 de mandioca/aipim no 
sul de Santa Catarina e à inexistência de produtos registrados para o controle da praga na 
cultura, a recomendação para minimizar as infestações foi a pulverização de solução a base de 
óleo mineral neutro, detergente e água direcionada a parte abaxial das folhas. 
 Quanto a micélio encontrado sobre ninfas e pupas de A. aepim no município de 
Urussanga, em laboratório foi identificado um fungo do gênero Cladosporium sp.. Os 
trabalhos de controle biológico com este microorganismo apresentam resultados controversos. 
Farias & Santos Filho (1996a e b) e Moreira et al. (2006) relataram a ocorrência natural deste 
fungo sobre ninfas de moscas-brancas nos Estados da Bahia e de Sergipe, respectivamente, 
recomendando sua utilização no controle de A. aepim. Miranda et al. (2009) relataram a 
ocorrência natural deste fungo sobre ninfas de B. tabaci em Ivinhema (MS) e Marechal 
Cândido Rondon (PR), com maior incidência nesta última localidade, associada 
provavelmente a temperatura elevada e maior quantidade de chuvas. Apesar da ocorrência 
natural do fungo estes autores discutem se o fungo seria realmente patogênico ou apenas um 
saprófita ou entomopatógeno oportunista. Entretanto, C. cladosporioides foi considerado um 
agente promissor no controle microbiano de outros fungos na cultura do cafeeiro (Angélico, 
2012). Quintela et al. (2015) isolaram este fungo de folhas de soja e aplicaram com auxílio de 
Torre de Potter sobre B. tabaci em folhas de feijoeiro, comprovando baixa eficácia, não 
recomendando seu uso para o controle de moscas-brancas.  
 

Conclusão 

 - Três espécies de moscas-brancas foram identificadas na cultura da mandioca no sul 
de Santa Catarina: Bemisia tuberculata, Trialeurodes manihoti e Aleurothrixus aepim, sendo 
o primeiro relato para o Estado; 

- O fungo Cladosporium sp. foi encontrado naturalmente infestando ninfas de A. 
aepim em lavouras de mandioca no município de Urussanga. 
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Resumo 

O objetivo do trabalho foi estudar a potencialidade de metabólitos secundários na 
resistência varietal da mandioca a insetos pragas. Dessa forma, avaliou-se a concentração do 
flavonóide rutina em genótipos de mandioca, em duas épocas. Os genótipos 2011-02-02, 
2011-02-12, 2011-02-19, 2011-02-23, 2011-02-43, Santa Helena e Ecuador 72 foram 
plantados em casa-de-vegetação, com delineamento inteiramente casualizado, sendo as 
amostras de folhas coletadas em duas épocas (90 e 180 dias) após o plantio. A identificação e 
quantificação de rutina foi realizada em cromatógrafo liquido de alta performance (HPLC), no 
laboratório de Ecologia Química da Embrapa Soja. Quando comparados, os genótipos 2011-
02-23, 2011-02-02, 2011-02-43 e Santa Helena apresentaram as maiores concentrações de 
rutina, aos 90 dias após plantio, em relação aos demais; o 2011-02-23, aos 180 dias. Na 
comparação entre as épocas de coleta, observou-se aumento nas concentrações de rutina nos 
genótipos 2011-02-02, 2011-02-12, 2011-02-19, 2011-02-23 e Santa Helena nos extratos de 
folhas coletados 180 dias após o plantio. 

 
Palavras Chave: composto fenólico, flavonóide, insetos praga, mecanismo de defesa  

Introdução 

 Na mandioca estima-se que, somente nas Américas, existam mais de 200 espécies de 
artrópodes associados à cultura. Na região centro-sul do Brasil, além do mandarová, (Erinnyis 
ello), ocorrem espécies de mosca-branca (Bemisia tuberculata e Aleurothrixus aepim), 
percevejos-de-renda (Vatiga manihotae e Vatiga illudens), cochonilhas da parte aérea 
(Phenacoccus herreni e Phenacoccus manihoti), mosca-do-broto (Neosilba perezi) e o 
besouro congo (Migdolus fryanus), causando danos importantes à cultura (SCHMITT, 2002). 
Dessa forma, para estabelecer uma estratégia de controle adequada, viável para os 
agricultores e que cause o menor impacto sobre o ambiente é essencial conhecer os insetos 
praga de acordo com a região (FARIAS & BELLOTTI, 2006). 

A utilização de variedades resistentes é uma importante estratégia de controle de 
pragas, pois apresenta baixo custo e mantém a população do inseto abaixo do nível de dano 
econômico, além de reduzir perdas no rendimento, podendo ser incluída como uma 
ferramenta no manejo integrado de pragas (BELLOTTI et al., 1999). Segundo Burbano et al., 
(2003) os pais selvagens de M. esculenta são fontes de genes resistentes a insetos pragas. 
Manihot peruviana e Manihot flabellifolia tem apresentado níveis moderados e altos de 
resistência ao ácaro verde (Mononychellus tanajoa) e a moscas branca (Aleurotrachelus 
socialis), respectivamente. 

Uma característica relevante da bioquímica da mandica é a presença de compostos 
secundários em folhas, ramas e raízes, que podem agir como mecanismos de defesa, cujas 
concentrações, em geral, variam de acordo com as condições climáticas (temperaturas, deficit 
hídrico, chuvas), condições do solo e disponibilidade de nutrientes. Esses mecanismos 
abrangem uma série de substâncias químicas (alcaloides, esteroides, flavonóides, taninos, 
glucosinolatos, e compostos cianogênicos), que podem torná-la repelente, tóxica ou não 
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atrativa para insetos-praga. Dentre esses compostos, a rutina (quercetina 3-O-rutinosidio) tem 
sido associada à resistência de insetos sugadores em mandioca, como P. manihoti 
(CALATAYUD, 2000; CALATAYUD & MÚNERA, 2002), assim como, a insetos 
desfolhadores em soja (HOFFMANN-CAMPO et al., 2006; PIUBELLI et al., 2005), entre 
outras plantas. 

O objetivo do presente trabalho foi relacionar a concentração do composto secundário 
rutina em genótipos de mandioca em duas épocas de coleta. 

 Material e Métodos 

Os genótipos de mandioca foram plantados em casa de vegetação do Departamento 
de Agronomia da Universidade Estadual de Londrina (UEL), em Londrina/PR. O solo 
utilizado no experimento foi do tipo Nitossolo Vermelho Eutroférrico latossólico. Os clones 
utilizados no ensaio foram provenientes do programa de melhoramento de mandioca (2011-
02-02, 2011-02-12, 2011-02-19, 2011-02-23, 2011-02-43) e banco de Germoplasma (Santa 
Helena e Ecuador 72) da Embrapa Mandioca e Fruticultura. As manivas com 10 cm foram 
plantadas em vasos com capacidade de 4 kg, na posição vertical.  

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com sete tratamentos 
(genótipos), sendo as folhas para a realização das análises coletadas em duas épocas, aos 90 
dias após plantio (sem poda) e aos 180 dias (com poda). Para isso, foram coletadas quatro 
folhas apicais completamente desenvolvidas. As mesmas foram cortadas com tesoura, 
envelopadas com papel alumínio e, imediatamente, congeladas em nitrogênio líquido. Em 
seguida, armazenadas em ultrafreezer (-86°C) no laboratório de Ecologia Química da 
Embrapa Soja, em Londrina/PR. 

No laboratório, as folhas foram moídas em almofariz com nitrogênio líquido, 
transferidas para tubo “Falcon” de 15 mL, pesadas e às amostras foi adicionado 5 mL de 
metanol (MeOH) 90%. Em seguida, os extratos foram agitados em Vortex por 10 segundos, 
levadas ao banho de ultrassom durante 20 minutos e, na sequência, centrifugadas a 5650 rpm 
por 10 minutos a 4°C. O sobrenadante foi coletado com pipetas Pasteur, transferido para 
tubos e seco no vácuo. As amostras foram ressolubilizadas em metanol 80% (1,5 mL) e 
centrifugadas por 10 minutos a 10000 rpm a 4°C. Após esse processo, as amostras foram 
filtradas em filtros-seringa “Acrodiscs” com membrana (Millipore®) de 0,45 µm e transferidas 
para os "vials" do auto-injetor, do cromatógrafo líquido de alto desempenho (HPLC, 
Prominence - Shimadzu). A quantificação de rutina foi realizada comparando-se as 
concentrações obtidas nas amostras com as da curva do padrão Rutin hydrate, 95% HPLC - 
Sigma®. Os dados obtidos foram submetidos à análise de normalidade dos resíduos pelo teste 
de Shapiro-Wilk. Em seguida, submetidos à análise de variância (ANAVA) e a comparação 
de médias foi realizada pelo teste de Tukey (5%). 

Resultados e Discussão 
 A análise de variância indicou interação época x genótipos e diferença estatística 
entre os genótipos e as épocas de coleta. As concentrações de rutina variaram em cada 
genótipo analisado (Tabela 1), dependendo da época de coleta das folhas.  

Os genótipos 2011-02-23, 2011-02-02, 2011-02-43 e o Santa Helena apresentaram 
concentrações maiores de rutina, na primeira época de coleta, em relação aos demais 
genótipos. Na segunda coleta, por outro lado, os extratos de folhas de 2011-02-23 continham 
destacadamente dos demais genótipos, a maior concentração de rutina, seguida por 2011-02-
02 e do clone Santa Helena. Em contrapartida, Ecuador 72 apresentou a menor concentração 
de rutina, nas duas épocas de coleta de folhas.  

Na análise entre as épocas de coleta do material, aos 180 dias após o plantio, todas as 
cultivares tiveram um aumento significativo na concentração de rutina, com exceção das 
cultivares 2011-02-43 e Ecuador 72. As maiores concentrações de rutina foram observadas na 
2011-02-23, com 3,81 mcg/mg (acréscimo de 40%), seguida pela 2011-02-02 e Santa Helena, 
respectivamente. Os menores valores ocorreram na Ecuador 72, 2011-02-12 e 2011-02-19, 
assim como observado aos 90 dias. 
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Tabela 1. Concentrações de rutina, em mcg/mg de folha fresca, aos 90 (sem poda) e 180 dias 
(com poda) após plantio em diferentes genótipos de mandioca. 

Genótipos 
Concentração de Rutina  (mcg/mg de folha e mandioca) 

90 dias 180 dias 
2011-02-23 2,715 a  B 3,818 a    A 
Santa Helena 2,493 a  B 2,976 b   A 
2011-02-02 2,442 a  B 3,082 b   A 
2011-02-43 2,431 a  A 2,618 bc A 
2011-02-19 1,820b  B  2,242 cd A 
2011-02-12 1,653 b B  2,052 cd A 
Ecuador 72 1,535 b A 1,900   d A 
CV (%) 13,70  
Médias seguidas pela mesma letra na coluna (minúscula) e na linha (maiúscula) não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5%.  

  
Esse aumento ocorreu, provavelmente, devido ao estádio de desenvolvimento ou da 

realização da poda na mandioca. Embora rutina seja um composto glicosídico constitutivo, no 
laboratório de Ecologia Química da Embrapa Soja já foi observado oscilações em função de 
estresses bióticos e abióticos impostos, em plantas de soja. 
 Genótipos com altas concentrações de rutina apresentam potencial em programas de 
melhoramento de mandioca, pois podem inibir o ataque de insetos (CALATAYUD 2000). 
Calatayud & Múnera, (2002) concluiram que a rutina, acrescentada à dieta artifical, afetou o 
crescimento e desenvolvimento da cochonilha, P. manihoti. Contudo, o efeito negativo da 
rutina sobre o inseto não é devido a uma ação tóxica da substância mas de uma ação 
fagodeterrente. Também, em outras culturas, como a soja, observaram que rutina incorporada 
à dieta artificial de A. gemmatalis, afetou negativamente, o peso seco inicial das lagartas, o 
peso de pupa, o consumo e, ainda, prolongou o ciclo larval do inseto (SALVADOR et al., 
2006; HOFFMANN-CAMPO et al., 2006). Harborne & Grayer (1993) afirmam que muitos 
flavonoides podem agir como deterrente alimentar para insetos fitófagos, até mesmo em 
concentrações relativamente baixas. Entretanto, além de fagodeterrente, rutina aumenta a 
mortalidade, em populações de A. gemmatalis suscetíveis e resistentes ao baculovírus 
(PIUBELLI et al. (2006).  
 Dados obtidos por Calatayud et al., (1994a) comprovam que a infestação de P. 
manihoti, é sensível aos níveis de rutina independe do genótipo de mandioca utilizado no 
ensaio, dando suporte a hipótese de que a rutina esta ligada a resistência da planta de 
mandioca a P. manihoti. Essa informação é relevante e reforça a importância dos dados 
obtidos. Segundo Piubelli et al. (2005), genótipos com nível moderado de resistência a 
insetos, contendo compostos químicos de defesa, associado com outras táticas de controle 
manejo integrado de pragas, podem diminuir ou até mesmo eliminar o uso de inseticidas, 
contribuindo assim para a sustentabilidade ecológica de sistemas agrícolas.  

 Deste modo, faz-se necessário estudos adicionais com análises periódicas de 
genótipos para quantificar as concentrações da rutina e de outros compostos secundários ao 
longo do ciclo de desenvolvimento da cultura. Outro fator relevante são as condições 
climáticas, visto que a concentração de rutina varia de acordo com disponibilidade hídrica, 
diminuindo durante épocas secas, e condições nutricionais do solo (CALATAYUD et al., 
1994b; CALATAYUD & MÚNERA, 2002). Além disso, relacionar a flutuação populacional 
e a biologia dos insetos pragas nos genótipos que apresentaram maiores concentrações de 
compostos secundários, afim de averiguar sua potencialidade na resistência varietal da cultura 
da mandioca. 

Conclusão 

Os genótipos 2011-02-02, 2011-02-23, 2011-02-43 e Santa Helena possuem as 
maiores concentrações de rutina aos 90 dias após plantio. 

A maior concentração de rutina aos 180 dias foi observada no genótipo 2011-02- 23. 
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Os Genótipos 2011-02-02, 2011-02-12, 2011-02-19, 2011-02-23 e Santa Helena 
aumentaram a concentração de rutina após 180 dias. 
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Temática: Entomologia  
 

Resumo  

 
Há um grande complexo de espécies de moscas-branca que estão associadas à cultura 

da mandioca, entre eles o Aleurothrixus aepim se destaca na região nordeste, sendo 
encontrada em altas populações causando perdas de rendimento. Neste trabalho, foi realizada 
a infestação forçada A. aepim em uma espécie silvestre de mandioca, Manihot reniformis, 
com o objetivo de avaliar se a espécie M. reniformis pode ser hospedeira de A. aepim. 
Realizou-se o estudo da biologia do inseto em condições de casa de vegetação. As avaliações 
foram realizadas diariamente, observando-se o desenvolvimento das ninfas até a emergência 
dos adultos, obtendo-se, assim, o período de incubação, período total (ovo-adulto), a 
viabilidade da fase de ovo e da fase de ninfa. O experimento contou com o acompanhamento 
de 91 ovos, sendo cada indivíduo considerado uma repetição (n = 91). Dessa maneira, foi 
confirmado que A. aepim pode completar o seu ciclo na espécie silvestre de mandioca, M. 
reniformis, apresentando período de incubação com duração média de 11,5 dias e o tempo 
médio de ovo até a emergência do adulto foi de 35,7 dias. A taxa de sobrevivência de A. 
aepim em folhas de M. reniformis foi de 28%.  
 
Palavras Chave: Mandioca silvestre, infestação, resistência de plantas a insetos.  

Introdução 

 
A mandioca é considerada uma das principais culturas alimentícias nas regiões 

tropicais e subtropicais, servindo de base para a alimentação de mais de 800 milhões de 
pessoas. Ocupa posição de destaque entre as principais fontes de alimentos em consumo 
calórico no mundo, ficando abaixo apenas do trigo, arroz, milho e sorgo (ADEYEMO, 2009; 
LEBOT, 2009).  

Nos últimos 50 anos, instituições de pesquisa agrícola em países produtores de 
mandioca têm-se centrado sobre pragas da cultura (BELLOTTI, 2012), pois a, produção 
desta, é reduzida por pragas e doenças, o que é agravado pelo fato de que se trata de uma 
cultura de ciclo longo, exposta à infestação ou infecção por uma série de pragas e patógenos 
em todas as etapas de crescimento (EGESI et al., 2007). Entre as mais de 200 espécies de 
artrópodes que podem causar perdas moderadas a graves para a cultura, as moscas-brancas 
(Hemiptera: Aleyrodidae) se destacam (BELLOTTI, 2002).  

As moscas-brancas são consideradas um dos insetos praga que mais causam prejuízos 
à agricultura no mundo, podendo causar danos diretos através da alimentação e/ou indiretos, 
como vetores de vírus. Há um grande complexo de espécies desse inseto praga que estão 
associadas à cultura da mandioca. A maior parte desse complexo se encontra na região 
neotropical, onde até o momento são relatadas 11 espécies, dessas, três estão presentes com 
no setor agrícola sobre a mandioca no Brasil a Bemisia tuberculata, Trialeurodes variabilis e 



 

09 a 13 de Novembro de 2015, Foz do Iguaçu - PR. 

Aleurothrixus aepim. Sendo que esta última é encontrada em altas populações causando 
perdas de rendimento no nordeste brasileiro (ANDERSON E MORALES 2005; BELLOTTI 
2002, 2008; OLIVEIRA E LIMA, 2006). 

Allem (1995) descreve que o Brasil possui uma considerável diversidade genética do 
gênero Manihot. No caso do Nordeste, são encontradas 10 espécies endêmicas, sendo que 
todas possuem representantes no estado da Bahia, podendo-se constatar: M. glaziovii Muell, 
M. compositifolia Allem, M. diamantinensis Allem, M. dichotoma Ule, M. caerulescens Pohl, 
M. jacobinensis Mueller, M. maracasensis Ule, M. reniformis Pohl, M. tripartita (Sprengel 
Mueller) e M. brachiandra Pax et Hoffmann.  

Constata-se a ocorrência de A. aepim na família Euphorbiaceae, nas espécies Manihot 
esculenta, M. palmata, M. utilissima (EVANS, 2008), porém, não há relatos sobre a 
ocorrência de A. aepim em M. reniformis.  

Assim, este trabalho teve como objetivo realizar a infestação forçada de A. aepim em 
uma espécie silvestre de mandioca, M. reniformis, visando avaliar a possibilidade da espécie 
M. reniformis ser hospedeira de A. aepim. 

 

 Material e Métodos 

 
O experimento foi conduzido na Embrapa Mandioca e Fruticultura, em Cruz das 

Almas - Bahia, em planta de M. reniformis mantida em casa de vegetação sob temperatura e 
UR ambiente. Para o estudo da biologia, adultos de A. aepim foram coletados da criação 
mantida em laboratório sobre plantas de M. esculenta cv. Verdinha. Vinte adultos de mosca-
branca foram inseridos em cada minigaiola (clip cages) posicionadas na face abaxial de cinco 
folhas completamente expandidas (Figura 1), contadas a partir do ápice de M. reniformis, 
plantada em vaso de 4 L contendo substrato composto por terra vegetal, substrato comercial 
Vivatto® e areia lavada, na proporção 2:1:2. Os adultos foram mantidos nas gaiolas pelo 
período de 24 horas para possibilitar a oviposição. Passado esse período, os adultos foram 
retirados, sendo realizada a contabilização do número de ovos em cada folha com o auxílio de 
uma lente de aumento de 60x.  As avaliações foram realizadas diariamente, observando-se o 
desenvolvimento das ninfas até a emergência dos adultos, obtendo-se, assim, o período de 
incubação, período total (ovo-adulto), a viabilidade da fase de ovo e da fase de ninfa. O 
experimento contou com o acompanhamento de 91 ovos, sendo cada indivíduo considerado 
uma repetição (n = 91).  

 

Resultados e Discussão 
 
O período médio de ovo até a emergência do adulto (Tabela 1), demonstrou valor 

superior ao encontrando por Cunha (2012), que observou o período de ovo até adulto de 24,1 
dias em M. esculenta cv. Cigana preta (25 ± 3ºC). Porém, foi semelhante ao estudo realizado 
por Calado (2007) que encontrou um período total de 32,29 dias da Bemisia sp. na cultura de 
mandioca, cultivar IAC 5 e o de Rheinheimer et al. (2009) da B. tuberculata, onde o tempo 
médio ovo-adulto foi de 31,7 dias para cv. Cascuda e de 32,7 dias para o cv. Fécula Branca.  

No presente estudo, a viabilidade da fase ninfal (Tabela 1) da A. aepim em M. 
reniformis foi inferior ao trabalho de Carabalí et al. (2010a) avaliando o ciclo de vida de 
Aleurotrachelus socialis Bondar na MEcu72 (27 ± 2ºC, 60-70% UR), genótipo com maior 
resistência a essa espécie de mosca-branca, que encontraram uma taxa de sobrevivência do 
estágio imaturo de 71%. Desse modo a viabilidade do A. aepim apresentou um valor 39% 
menor quando comparada com A. socialis no genótipo resistente MEcu72. Em um outro 
estudo de Carabalí et al. (2010b), avaliando a biologia da Bemisia tabaci biótipo B em 
mandioca silvestre, de um total de 200 ovos, 120 destes atingiu o estágio adulto em M. 
carthaginensis e 16 adultos em M. flabellifolia. 
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Figura 1. A –Minigaiola (clip cage) para confinamento de adultos de A. aepim em M. 
reniformis, B – Ovos de A. aepim, C – Ninfas de A. aepim, D – Exúvia do 4º ínstar.  
 

M. reniformis poderá vir a ser um possível hospedeiro para essa espécie de mosca-
branca e considerando que A. aepim constitui-se em inseto praga de importância econômica 
para a cultura é importante o conhecimento das espécies hospedeiras desse inseto praga.  

 

  
 
   
 
 
Tabela 1. Aspectos biológicos de A. aepim em folhas de M. reniformis. Cruz das Almas, BA, 
de 27 de maio a 10 de junho de 2015. 
Aspectos biológicos  

 

Período de incubação médio (dias) 11.5 ± 0,5 

Viabilidade da fase de ovo%  73.52 ± 3,5  

Viabilidade da fase ninfal %  27.78 ± 1,2 

Tempo médio ovo-adulto (dias) 35.7 ± 4,0 
 

Conclusão 

 
Esse experimento confirmou que A. aepim pode completar o seu ciclo na espécie 

silvestre de mandioca M. reniformis., mas a viabilidade da fase ninfal apresentou valor 
inferior ao de um genótipo resistente a outra espécie de mosca-branca, A. socilais, em 
mandioca. 
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Temática: Entomologia 
 

Resumo 

Objetivou-se avaliar a eficiência de espalhamento de gotas de soluções com inseticida 
biológico e adjuvantes em folhas de diferentes variedades de mandioca. O delineamento 
experimental foi inteiramente casualizado no arranjo fatorial de 3x7, com quatro repetições. 
Foram utilizadas três soluções de inseticida biológico com e sem adjuvantes: Bacillus 
thuringiensis (500 g ha-1), B. thuringiensis (500 g ha-1) +glicerina (5% v v-1, subproduto 
proveniente da produção de biodiesel de grãos de soja) e Bacillus thuringiensis+óleo mineral 
(5% v v-1) e foram avaliadas sete variedades de mandioca (Baianinha, Cascuda, Fécula 
Branca, IAC 118, Olho Junto, Peru e IPR-União). Apenas o tratamento B. thuringiensis+óleo 
mineral proporcionou redução da tensão superficial da gota em 34,43 e 33,74% em relação 
aos tratamentos B. thuringiensis e B. thuringiensis+Glicerina, respectivamente. Na face 
adaxial da folha, o B. thuringiensis+óleo mineral proporcionou maior espalhamento da gota 
em relação aos demais tratamentos. Enquanto que, na face abaxial o B. thuringiensis+óleo 
mineral conferiu maior espalhamento, principalmente para as variedades Cascuda e Olho 
Junto. 
 
Palavras Chave: Manihot esculenta, Controle biológico, Erinnyis ello, Tecnologias de 
aplicação, Surfactante. 
 
 Introdução  

No Brasil, a área destinada à cultura da mandioca foi de 1.620.426 hectares, com 
produção de 24.108.091 toneladas e um rendimento médio de 14.878 Kg ha-1 em 2015 (IBGE, 
2015a). O Paraná, por sua vez, contou em 2013 com a produção média de 24.126 Kg ha-1, 
sendo que a região Oeste paranaense obteve uma média de 31.613 Kg ha-1(IBGE, 2015b).  

Esses índices ressaltam a importância da cultura para o Brasil e região oeste do 
Paraná. Contudo, a produtividade da cultura pode ser reduzida pelos danos causados por 
insetos pragas a exemplo do mandarová (Erinnyis ello) (Aguiar et al. 2010).  

O controle biológico apresenta-se como excelente alternativa para o manejo do 
mandarová. Contudo, para maximizar a deposição e distribuição do produto no alvo faz-se 
necessário o uso de adjuvantes (Cunha et al. 2010). A glicerina derivada da extração do 
biodiesel da soja tem sido utilizada na agricultura como fertilizante foliar e apresenta 
potencial uso como adjuvante (Baio et al. 2015). 

Assim, objetivou-se avaliar a eficiência de espalhamento de gotas de soluções com 
inseticida biológico e adjuvantes em folhas de diferentes variedades de mandioca. 

  
 
 

 Material e Métodos 
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O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado no arranjo 
fatorial 3x7, com quatro repetições. Os tratamentos corresponderam a três soluções de 
inseticida biológico com e sem adjuvantes: Bacillus thuringiensis (500 g ha-1, Dipel WP®- 
32,0 g kg-1), B. thuringiensis (500 g ha-1) +glicerina (5% v v-1, Hygrogem® - subproduto 
proveniente da produção de biodiesel de grãos de soja) e Bacillus thuringiensis+óleo mineral 
(5% v v-1, Nimbus®) foram avaliadas sete variedades de mandioca (Baianinha, Cascuda, 
Fécula Branca, IAC 118, Olho Junto, Peru e IPR-União). 

As soluções foram preparadas com água destilada e foram acondicionadas em balões 
volumétricos de 1 litro. Para determinação da tensão superficial das soluções foi utilizada a 
metodologia proposta por Mendonça et al., (1999). Utilizaram-se folhas de mandioca, 
colhidas em plantas de segundo ciclo.  

Para a determinação do espalhamento das gotas, coletou-se quatro folhas do terço 
superior de plantas diferentes da mesma variedade, sendo escolhida ao acaso a folha 
posicionada entre a quinta e a sexta folha completamente expandida e sem danos. A área de 
espalhamento foi determinada nas faces adaxial e abaxial dos três folíolos centrais de cada 
folha, sendo que a média do espalhamento da gota obtida nos três folíolos representava uma 
repetição. Durante a coleta, os pecíolos das folhas de mandioca foram envoltos com algodão 
hidrófilo umedecido e revestido com papel alumínio para a manutenção da turgidez da folha, 
e transporte até o laboratório (BELLON et al., 2011). Durante a realização do experimento a 
temperatura média do ambiente do laboratório foi de 20,1±0,28°C e umidade relativa do ar de 
45%, monitoradas a cada hora por um termohigrômetro modelo MTH-1362W (Minipa). 

Para fixação das folhas de mandioca utilizou-se uma fita adesiva dupla face em uma 
folha de E.V.A. preta e opaca, no tamanho A4. Posteriormente com o auxílio de uma 
micropipeta calibrada para um volume de 13µL, foram aplicadas gotas das soluções nas faces 
foliares. Imediatamente após a deposição da gota, fotografou-se a gota com o auxílio de 
máquina fotográfica digital (Samsung® HD ST77 com 16,1 mega pixels).  

Para as análises das imagens, utilizou-se o software Quant V 1.0, que foi calibrado 
por uma escala desenhada na folha de E.V.A. com comprimento conhecido de 1 cm como 
ponto de referência no campo de imagem para determinação da área de cores pré-definidas 
ocupada pela gota e em seguida transformou-se em cm² (VALE et al., 2002). 

A tensão superficial das gotas das soluções foi determinada pela seguinte fórmula: 
(TS=P1 x 72,6 / P2), onde: TS = tensão superficial (mN m-1); P1 = peso em gramas das gotas 
das soluções tratamentos; P2 = peso em gramas das gotas da água destilada. Considerou-se 
para efeito de cálculo a tensão superficial da água igual a 72,6 mN m-1. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo teste F e a comparação 
das médias pelo teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade. 

 

Resultados e Discussão 
Verificou-se que a solução Bacillus thuringiensis+Óleo mineral (500 g ha-1 e  

5% v v-1; 43, 94 mN m -1) apresentou menor tensão superficial, cerca de 39,5%, quando 
comparada à da água (72,6 mN m-1). Observou-se ainda que este tratamento apresentou 
tensão superficial 34,4% e 33,7%  menor em relação aos tratamentos B. thuringiensis  
(500 g ha-1; 67,0155) e B. thuringiensis+Glicerina (500 g ha-1 e 5% v v-1; 66,31 mN m-1), 
respectivamente (Dados não apresentados). A tensão superficial das soluções B. thuringiensis 
(500 g ha-1), e B. thuringiensis+Glicerina (500 g ha-1 e 5% v v-1) apresentaram tensão 
superficial similar à da água, com redução de apenas 7,7 e 8,7%, respectivamente. 

Na Tabela 1, estão apresentados os valores do espalhamento das gotas dos 
tratamentos na face adaxial da folha das variedades de mandioca. Verificou-se que não houve 
interação entre os tratamentos e as diferentes variedades. Contudo, apenas a aplicação do B. 
thuringiensis+óleo mineral (500 g ha-1 e 5% v v-1) promoveu em média espalhamento da gota 
em torno de 36,2% superior em relação aos tratamentos B. thuringiensis (500 g ha-1) e B. 
thuringiensis+glicerina (500 g ha-1 e 5% v v-1). Os resultados do espalhamento da gota na face 
abaxial das variedades de mandioca estão apresentados na Tabela 2. Verificou-se que houve 
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interação entre os tratamentos e as diferentes variedades de mandioca. Contudo, semelhante 
ao observado na face adaxial, a aplicação do B. thuringiensis+óleo mineral (500 g ha-1 e  
5% v v-1) proporcionou os maiores espalhamentos da gota em todas as variedades avaliadas 
em relação às aplicações de B. thuringiensis (500 g ha-1) e B. thuringiensis+glicerina  
(500 g ha-1 e 5% v v-1). 
 
Tabela 1. Valores do espalhamento das gotas (cm2) de solução aquosa contendo três tratamentos em 
diferentes variedades de mandioca, na região adaxial da folha. 

Variedades B. thuringiensis B. thuringiensis+Glicerina B. thuringiensis+Óleo mineral 

Baianinha 0,0963 0,1305 0,1607 

Cascuda 0,0994 0,1025 0,1865 

Fécula Branca 0,1444 0,1012 0,1625 

IAC 118 0,1156 0,1317 0,1684 

Olho Junto 0,0933 0,1006 0,1999 

Peru 0,1000 0,1163 0,1684 

IPR-União 0,1037 0,1214 0,1729 

Média 0,1075 B 0,1149 B 0,1742 A 

FVariedades (V) 0,194ns 

FTratamentos (T) 41,092** 

F (V)x(T) 1,444ns 

C.V. (%) 22,8200 
Médias seguidas da mesma letra na linha não diferem entre si pelo teste de Skott knott, a 5% de 
probabilidade.** significativo a 1 % de probabilidade pelo teste ‘F’.  ns   não significativo.  
 
Tabela 2. Valores do espalhamento das gotas de solução aquosa contendo três tratamentos em 
diferentes variedades de mandioca, na região abaxial da folha. 

Variedades B. thuringiensis B. thuringiensis+Glicerina B. thuringiensis+Óleo mineral 

Baianinha 0,0750 aB 0,0784 aB 0,0957 cA 

Cascuda 0,0760 aB 0,0708 aB 0,1180 aA 

Fécula Branca 0,0701 aB 0,0731 aB 0,1003 cA 

IAC 118 0,0699 aB 0,0743 aB 0,1046 bA 

Olho Junto 0,0722 aB 0,0751 aB 0,1186 aA 

Peru 0,0704 aB 0,0719 aB 0,1075 bA 

IPR-União 0,0715 aB 0,0772 aB 0,0864 dA 

FVariedades (V) 4,345** 

FTratamentos (T) 244,123** 

F (V)x(T) 5,807** 

C.V. (%) 7,3 
Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si pelo 
teste de Skott knott, a 5% de probabilidade. ** significativo a 1 % de probabilidade pelo teste ‘F’.  
 

Na comparação do espalhamento entre as variedades foi verificada a formação de 
quatro grupos distintos constituídos pelas variedades na seguinte ordem decrescente de média: 
Grupo 1: Cascuda e Olho Junto, Grupo 2: IAC 118 e Peru, Grupo 3: Baianinha e Fécula e 
Grupo 4: IPR União. Ressalta-se que mesmo o menor espalhamento da gota proporcionado 
pelo B. thuringiensis+óleo mineral (500 g ha-1 e 5% v v-1) na face abaxial da IPR-União foi 
13,1% maior em relação aos demais tratamentos. De acordo com Baio et al. (2015), a tensão 
superficial de soluções apenas com glicerina (Hygrogem®) foi 6,22% menor  em relação a 
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solução com óleo mineral (Nimbus®), já para a área de espalhamento em folhas de soja 
(Glycine max), a  eficiencia  da glicerina (Hygrogem®) foi 70,37% superior que ao 
espalhamento obtido pelo óleo mineral (Nimbus®). Contudo, estes resultados podem ser 
alterados ao se adicionar inseticida à calda. 
 

Conclusão 

O tratamento Bacillus thuringiensis+óleo mineral demonstrou maior eficiência na 
quebra da tensão superficial das soluções. Na face adaxial o tratamento Bacillus 
thuringiensis+óleo mineral obteve o maior espalhamento da gota para ambas as variedades. O 
maior espalhamento da gota na face adaxial foi obtido pelo tratamento Bacillus 
thuringiensis+óleo mineral para as variedades Olho Junto e Cascuda.  
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Temática: Entomologia 
 

Resumo 

Os tricomas são importantes estruturas ligadas à resistência de plantas a insetos. Na 
cultura da mandioca alguns trabalhos mostram que maior número de tricomas influência 
negativamente a viabilidade de mosca branca. Porém, há uma carência na descrição dos tipos 
de tricomas observados nas folhas de mandioca. Com isso, o presente trabalho teve como 
objetivo quantificar e caracterizar os tricomas observados em diferentes variedades de 
mandioca. Para isso, foram coletadas folhas de três genótipos (2011-02-12, 2011-02-43 e 
Santa Helena), das quais foi destacado para análise o folíolo central, dividido em três regiões: 
basal, mediana, apical. Após a dissociação da epiderme foi realizada contagem e medição dos 
tricomas de cinco campos de 1,37mm2 de cada região. Os tricomas que foram observados nas 
diferentes variedades de mandioca são do tipo tectores simples. Não foi observada diferença 
estatística entre as regiões analisadas na mesma variedade, porém, há diferença conforme a 
variedade avaliada. Foi observado 41,8; 1,5 e 0,2 tricomas na região mediana, com média de 
415,4; 357,5 e 245,4µm de comprimento para 2011-02-12, Santa Helena e 2011-02-43, 
respectivamente. Este trabalho serve como subsídio à futuros estudos relacionando o número 
e tamanho de tricomas com a resistência da planta à mosca branca. 

 
Palavras Chave: Resistência varietal, Oxalato de cálcio, Tricomas tectores simples. 

Introdução 

A mandioca, Manihot esculenta Crantz, também conhecida no Brasil como aipim e 
macaxeira, pertence à família Euphorbiaceae (CONCEIÇÃO, 1983). Sabe-se que as espécies 
desta família apresentam tricomas tectores, glandulares ou urticantes, porém, em geral, são 
encontrados tricomas tectores simples ou multicelular unisseriados (SILVA, 2010). 

Em algumas culturas como no tomate e na soja, os tricomas podem proporcionar 
proteção, limitando o acesso de insetos à superfície da planta pela sua densidade, ou pela 
produção de toxinas (TOSCANO et al., 2001; RODRIGUES et al., 2012). Na cultura da 
mandioca é observada uma grande variação no número de tricomas, sendo relacionado a 
maior densidade de tricomas com maior mortalidade de mosca branca, Aleurotrachelus 
socialis Bondar, 1923 (Hemiptera: Alelyrodidae) e maior resistência ao tripes Scirtothrips 
manihoti (Bondar, 1924) (Thysanoptera: Thripidae) (BELLOTTI et al., 2005; 
CALATAYUD; MÚNERA, 2002).  
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A resistência de plantas a insetos, causada por tricomas, tem sido bastante estudada, 
sendo relatada diferença morfológica entre os tricomas, havendo tipos de tricomas que 
exercem maior influência na resistência da planta ao inseto (TOSCANO et al., 2001). Desta 
forma, o presente trabalho teve como objetivo quantificar e caracterizar os tricomas 
observados em diferentes variedades de mandioca.  

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido no campo experimental da Estação de Cultivo 
Protegido e Controle Biológico Professor Dr. Mário César Lopes, da Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná - Unioeste campus de Marechal Cândido Rondon/PR. Foram coletadas 
folhas de três variedades de mandioca, sendo as análises anatômicas realizadas no Herbário 
da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste campus de Cascavel.  

Os clones utilizados no ensaio foram provenientes do programa de melhoramento de 
mandioca (2011-02-12 e 2011-02-43) e banco de Germoplasma (Santa Helena) da Embrapa 
Mandioca e Fruticultura. Para se realizar as análises, foi coletada a segunda folha 
completamente expandida de cinco plantas por variedade. Em laboratório foi selecionado 
apenas o folíolo central de cada folha. Estes folíolos foram divididos em três regiões (basal, 
mediana e apical) e destas retirados fragmentos de aproximadamente 1cm2, os quais foram 
colocados em solução de Franklin (peróxido de hidrogênio e ácido acético 1:1) (FRANKLIN, 
1945) para a dissociação da epiderme, onde permaneceram por 24 horas em estufa à 60ºC. 
Após este período, foram lavados com água destilada e corados com safranina. 
Posteriormente foi realizada a retirada da face epidérmica abaxial, montada em lâminas 
semipermanentes em glicerina 50%. 

A contagem do número de tricomas foi realizada em cinco campos (1,37 mm²) por 
variedade, sendo cada campo tomado da face abaxial de cada uma das cinco folhas, 
utilizando-se microscópio óptico (aumento de 100x), separando-se as três regiões do folíolo.  

Para medir o comprimento dos tricomas, foram capturadas imagens de cinco campos 
da parte mediana dos folíolos, tomados aleatoriamente, da face abaxial da folha, com auxílio 
de câmara digital DP041 acoplada ao fotomicroscópio Olympus Bx70, utilizando o programa 
DP Controller. Com o auxilio do programa Image J, foi realizado a medição de 10 tricomas 
por campo observado, para o clone 2011-02-12. Para as demais variedades foi mensurado 
apenas os tricomas disponíveis nos campos. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e comparados pelo teste de 
Tukey, a 5% de probabilidade. 

Resultados e Discussão 
Os tricomas observados nas diferentes variedades de mandioca são do tipo tectores 

simples (Fig 1). A quantidade e distribuição dos tricomas variaram conforme a variedade 
avaliada (Tab 1). O clone 2011-02-12 apresentou maior quantidade de tricomas, diferindo das 
demais variedades. Em relação à região avaliada, não foi encontrada diferença estatística 
entre as partes basal, mediana e apical na mesma variedade. 

Em estudo realizado por Silva (2010) em folhas de mandioca, também foi observado 
tricomas do tipo tectores simples, apresentando diferença no número e distribuição dos 
tricomas conforme a variedade avaliada, sendo que a variedade Bahia AP não apresentava 
tricomas. Já Bellotti et al. (2005) encontrou variação de 189 a 33.048 tricomas/ cm2, para as 
variedades CMC-40 e MEcu 72, respectivamente. Extrapolando os valores do presente 
trabalho para a mesma área observada por Bellotti et al. (2005), teríamos 15, 109 e 3051 
tricomas/cm2 na parte mediana, sendo assim o maior valor encontrado neste trabalho é muito 
menor que o maior valor encontrado pelos autores.  
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Tabela 1. Número de tricomas (média e erro padrão) nas porções basal, mediana, apical (1,37 
mm2) do folíolo central de folhas de diferentes variedades de mandioca, Manihot esculenta. 
Marechal Cândido Rondon - PR, 2015. 

Variedade Base Mediana Ápice 

2011-02-12 37,0 ± 2,2 a 41,8 ± 3,7 a1 34,8 ± 3,9 a 

Santa Helena 2,7 ± 0,5 b 1,5 ± 0,6 b 1,9 ± 0,5 b 

2011-02-43 0,3 ± 0,3 c 0,2 ± 0,2 b 0,4 ± 0,3 b 

C.V. 2 17,47 14,61 18,57 
*Dados originais apresentados. Para análise foram transformados em Log10. 2Coeficiênte de variação. 
¹Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem entre si, pelo teste Tukey (P≤ 0,05). 

O comprimento dos tricomas também variou conforme a variedade avaliada (Tab 02), 
sendo que o clone 2011-02-12 apresentou na média tricomas de maior comprimento (415,4 
µm) variando de 263,8 µm até 601,9 µm. Já o clone 2011-02-43 apresentou menor média no 
comprimento dos tricomas (254,4 µm). Não foram encontrados trabalhos relatando o tamanho 
dos tricomas em plantas de mandioca.  

Tabela 2. Média do comprimento (µm) dos tricomas (menor e maior valor) e quantidade de 
tricomas avaliados da parte mediana do folíolo central de diferentes variedades de mandioca, 
Manihot esculenta. Marechal Cândido Rondon - PR, 2015. 

Variedade Quantidade Comprimento (µm) 

2011-02-12 50 415,4 (263,8 – 601,9) 

Santa Helena 12 357,5 (232,2 – 538,2) 

2011-02-43 3 254,4 (158,1 – 361,5) 

 

Figura 1. Vista frontal da face abaxial da epiderme foliar de Manihot esculenta. A-C 
- Visão geral. A- Clone 2011-02-43 sem tricomas; B- Variedade Santa Helena com tricomas 
esparsos; C- Clone 2011-02-12 com numerosos tricomas; D-E – Detalhes. D- Tricomas 
simples; E- Idioblastos com drusas de oxalato de cálcio.  
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Também foram observados idioblastos com drusas de oxalato de cálcio (Fig 1E) que 
se encontram isolados ou agrupados em fileiras ou grupos de até quatro células, localizadas 
principalmente nas nervuras. Esses dados corroboram o observado por Silva (2010). Segundo 
Libert e Franceschi (1987) os cristais de oxalato de cálcio tem a função de remoção do 
excesso de cálcio da planta, armazenamento de cálcio ou oxalato, proteção contra herbivoria e 
suporte mecânico.  

Conclusão 

Em todas as variedades foi encontrado tricomas do tipo tectores simples. O clone 
2011-02-12 apresentou maior número de tricomas com maior tamanho. O clone 2011-02-43 
apresentou tricomas de menor tamanho e em menor número.  

Mais estudos são necessários para relacionar a quantidade e tamanho dos tricomas e a 
resistência da variedade à mosca branca. 
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Resumo  

A cochonilha Dysmicoccus brevipes é uma importante praga e tem ocorrido atacando 
raízes na cultura da mandioca. Sendo assim, este estudo foi desenvolvido com o objetivo de 
avaliar a virulência de diferentes isolados de nematoides entomopatogênicos (NEPs) sobre D. 
brevipes, em condições de laboratório. Foram testados os isolados dos gêneros 
Heterorhabditis (RSC 05, IBCB-n 05, NEPET 11, ALHO, IBCB-n 40, JPM4, RSC 03, JPM3, 
IBCB-n 46, IBCB-n 44, H.B.) e Steinernema (S.C., IBCB-n 27, S.F e S.G). Cada isolado foi 
considerado um tratamento, sendo adicionado uma testemunha (água destilada), com cinco 
repetições cada. Cada repetição foi formada por um copo plástico (100 mL) contendo areia 
esterilizada e um pedaço de abóbora “cabotiá”, onde foram dispostas 10  fêmeas da 
cochonilha. Os NEPs foram aplicados em suspensão na dose de 100 Juvenis Infectantes (JIs) 
/cm², avaliando-se cinco dias após a aplicação. Foi avaliada a mortalidade das cochonilhas, 
com confirmação pela dissecação do inseto em microscópio esterioscópico. Os isolados que 
apresentaram mortalidades satisfatórias foram o NEPET 11 (93,8%±4,1) e o IBCB-n 40 
(84,0% ± 8,1).     

 
Palavras Chave: controle biológico, manejo de pragas, Pseudococcidae, Heterorhabditidae. 

Introdução 

A cultura da mandioca (Manihot esculenta Crantz) apresenta elevada importância 
sócio econômica para o Brasil, principalmente por se tratar de uma planta de fácil cultivo e de 
utilização na alimentação de subsistência em pequenas propriedades (OTSUBO et al., 2002). 
O país é o maior produtor das Américas, com produção aproximada de 26 milhões de 
toneladas, na safra de 2011, e área de cultivo de 1,7 milhões de Ha (IBGE, 2013). A produção 
destina-se principalmente para consumo, mas com grande importância na industrialização de 
farinhas e derivados e, com menor destaque, na produção de etanol. Entre os estados 
produtores da união o Paraná apresenta grande destaque nacional, sendo o segundo maior 
produtor de raiz e o maior beneficiador da matéria prima por empresas produtoras de fécula 
(SEAB, 2013).  

Muitos dos problemas enfrentados durante o cultivo pelos produtores do Paraná são 
de ordem fitossanitária, causados principalmente por doenças e insetos pragas, que podem 
danificar a planta durante todo o período produtivo. Entre os insetos, as cochonilhas que 
atacam a raiz da mandioca do gênero Dysmicoccus sp. (Hemiptera: Pseudococidae) merecem 
destaque devido ao dano, que é direto por se alimentar da raiz da planta, ser de difícil 
monitoramento e, por não existir um manejo eficiente para a praga (PIETROWSKI et al., 
2010). Outra característica importante destas cochonilhas é o fato de terem hábito 
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subterrâneo, o que dificulta a ação dos principais métodos de controle na cultura da mandioca. 
Duas espécies de cochonilhas do gênero Dysmicoccus foram encontradas atacando raiz de 
mandioca, D. brevipes e Dysmicoccus sp., espécie ainda não identificada.   

Estudos com o uso de nematoides entomopatogênicos (NEPs) para o controle de 
cochonilhas do gênero Dysmicoccus apresentaram bons resultados em Dysmicoccus texensis 
na cultura do café (ALVES, et al., 2009), o que mostrou ser um método eficiente e, por ser 
com agentes biológicos, de menor impacto para o sistema produtivo. 

Este trabalho teve por objetivo avaliar a virulência de diferentes isolados de NEPs 
sobre a cochonilha D. brevipes, em condições de laboratório. 

 Material e Métodos 

 O experimento foi realizado entre os meses de março e maio de 2015 no Laboratório 
de Entomologia e Controle Microbiano (LECOM) da Universidade Estadual do Norte do 
Paraná (UENP) de Cornélio Procópio, PR. 

Os insetos utilizados no experimento foram adquiridos da Estação Experimental da 
Epagri – Urussanga, SC, onde foram coletados em área comercial de mandioca e 
multiplicados em laboratório em raízes da cultura. No LECOM os insetos foram aclimatados 
em condições controladas (25±1ºC, UR: 70±10% sem fotoperíodo), onde foram transferidos 
para abóboras da cultivar “cabotiá” (híbrido das espécies Cucurbita maxima x C. moschata), 
conforme Alves et al. (2009). 

Os nematoides utilizados foram obtidos das instituições de pesquisa EMBRAPA 
TRIGO (Passo Fundo – RS), Universidade Federal de Lavras (Lavras MG) e o Instituto 
Biológico (Campinas – SP) (Tabela 1). Em laboratório os isolados foram multiplicados de 
acordo com a metodologia descrita por Molina et al. (2004), utilizando lagartas de último 
instar de Galleria mellonella (L.) (Lepidoptera: Pyralidae).  

Os isolados foram testados quanto a virulência sobre fêmeas de cochonilha D. 
brevipes. Cada isolado testado foi considerado um tratamento, comparados com uma 
testemunha (apenas água), repetidos cinco vezes (parcelas). Cada parcela correspondeu a um 
copo plástico de 100 mL contendo 50 cm³ de areia estéril e um pedaço de abóbora da cultivar 
“cabotiá”, com três cm² e parafinado na parte oposta à casca, sobre a qual foram dispostas 10 
cochonilhas (fêmeas adultas), recobertas com a areia. Em seguida, foram inoculados os 
isolados (100 Juvenis Infectantes (JIs)/cm²) em suspensão de  água destilada, totalizando 10% 
de umidade, com auxilio de micropipeta.  

 
Tabela 01. Isolados, espécies e locais de coleta dos nematoides entomopatogênicos 
(Rhabditida: Steinernematidae e Heterorhabditidae) utilizados no teste de seleção para 
virulência em fêmeas adultas de Dysmicoccus brevipes em condições de laboratório. Cornélio 
Procópio – PR, 2015. 
Isolado Espécie Local de coleta 
RSC 05 Heterorhabditis amazonensis Benjamin Constant – AM – Brasil 
IBCB-n 05 Heterorhabditis indica Belém – Cisjordânia 
NEPET11 Heterorhabditis sp. Palmeira das Missões – RS – Brasil 
ALHO Heterorhabditis sp. Lavras – MG – Brasil 
IBCB-n 40 Heterorhabditis sp. Taboporã – SP – Brasil 
JPM4 Heterorhabditis sp. Lavras – MG – Brasil 
RSC 03 Heterorhabditis sp. Benjamin Constant – AM – Brasil 
JPM3 Heterorhabditis sp. Lavras – MG – Brasil 
S.C. Steinernema carpocapse Carolina do Norte - EUA 
IBCB - n27 Steinernema sp. Mogi Guaçu – SP - Brasil 
IBCB – n46 Heterorhabditis sp. Sto Antônio de Posse - SP - Brasil 
IBCB – n44 Heterorhabditis sp. Sta Adélia – SP - Brasil  
H.B. Heterorhabditis bacteriophora Desconhecido 
S.F. Steinernema feltiae Flórida – EUA 
S.G. Steinernema glaseri Flórida – EUA 



 

09 a 13 de Novembro de 2015, Foz do Iguaçu - PR. 

Após a inoculação do nematoide, os copos foram fechados com tampas plásticas 
perfuradas e mantidos em câmara de germinação (25±1ºC, UR: 70±10% e no escuro). A 
avaliação ocorreu após cinco dias da inoculação, contando-se os insetos mortos, confirmando-
se por meio de dissecação da cochonilha em microscópio estereoscópio.  

Os dados de mortalidade foram submetidos a análise de variância  e as médias 
comparadas pelo teste Duncan (P≤5%), por meio do software estatístico STATISTICA. 

Resultados e Discussão 

Todos os nematoides avaliados no teste de virulência causaram mortalidade 
confirmada em fêmeas de D. brevipes, com variação entre 26% (isolado S.G.) e 93,8% 
(isolado NEPET 11) (Tabela 2). Os isolados do gênero Steinernema não apresentaram 
mortalidade superior a 50%, o que mostra uma tendência de não adaptação deste gênero para 
causar infectividade em D. brevipes. Em seleção de NEPs para o controle de D. texensis, 
Alves (2009) também observou mortalidades inferiores de 50% com nematoides do gênero 
Steinernema. 

Entre os isolados do gênero Heterorhabditis, o IBCB – n40 e NEPET 11 foram os 
únicos que apresentaram mortalidades superiores a 80%, com 84% e 93,8%, respectivamente. 
Em ensaio semelhante, Guide (2013) observou mortalidades semelhantes com estes mesmos 
isolados em Dysmicoccus sp., espécie esta de cochonilha não identificada porém, muito 
próxima à D. brevipes. Os nematoides do gênero Heterorhabditis são mais efetivos em causar 
mortalidade à cochonilhas do gênero Dysmicoccus, possivelmente, por serem menores 
quando comparados com os do gênero Steinernema, encontram dificuldade em infectar um 
inseto pequeno como é o caso de D. brevipes (STUART et al.,1997; ALVES, 2009). 

  
Tabela 02. Porcentagem de mortalidade de Dysmicoccus brevipes causada por nematoides 
entomopatogênicos (Rhabditida: Steinernematidae e Heterorhabditidae) em condições de 
laboratório (25±1º, UR 70±10% e sem fotofase). Cornélio Procópio – PR, 2015. 
Isolado Espécie % de Mortalidade 
TESTEMUNHA -   0,0 ±  0,0  a* 
S.G. Steinernema glaseri 26,0 ±  8,1  b 
S.F. Steinernema feltiae 28,2 ±  4,7  b 
RSC 05 Heterorhabditis amazonensis 46,0 ±  6,0  bc 
IBCB - n27 Steinernema sp. 46,4 ±  8,0  bc 
IBCB – n46 Heterorhabditis sp. 48,5 ±10,3  bc 
IBCB – n44 Heterorhabditis sp. 48,9 ±20,1  bc  
S.C. Steinernema carpocapse 50,0 ±10,5  bc 
IBCB-n 05 Heterorhabditis indica 52,5 ±  6,5  bc 
JPM4 Heterorhabditis sp. 54,0 ±  8,7  bc 
H.B. Heterorhabditis bacteriophora 54,4 ±  4,5  bc 
JPM3 Heterorhabditis sp. 54,7 ±  6,3  bc 
RSC 03 Heterorhabditis sp. 59,4 ±  7,4  cd 
ALHO Heterorhabditis sp. 61,0 ±14,8  cd 
IBCB-n 40 Heterorhabditis sp. 84,0 ±  8,1  de 
NEPET11 Heterorhabditis sp. 93,8 ±  4,1   e 
*Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferiram entre si pelo Teste de 
Duncan com P≤0,05. 
 
 
 
 
 

Conclusão 
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Todos os isolados testados apresentaram virulência sobre Dysmicoccus brevipes. Os 
isolados NEPET11 e IBCB – n40 apresentam potencial de controle para testes posteriores em 
condições de campo. 
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Resumo  

A cochonilha Dysmicoccus brevipes é uma importante praga da cultura da mandioca, 
e apresenta difícil controle. Em ensaios prévios o isolado de nematoide entomopatogênico 
NEPET 11 (Heterorhabditis sp.) mostrou-se patogênico em laboratório. Assim, este trabalho 
teve como objetivo avaliar o deslocamento vertical e horizontal do isolado NEPET 11, em 
condições de laboratório, visando melhor conhecer o comportamento do isolado. Para avaliar 
o deslocamento vertical, o ensaio foi realizado em coluna de areia esterilizada, sendo os 
insetos dispostos em quatro distâncias verticais (0, 10, 20 e 30 cm). Para avaliação do 
deslocamento horizontal, foi usada arena de areia destilada e os insetos dispostos em cinco 
posições horizontais dentro de um círculo com 14,5 cm de diâmetro (uma posição central e 
quatro radiais). Os nematoides foram aplicados na concentração de 100 Juvenis Infectantes 
(JIs)/cm², em apenas um ponto conforme o ensaio (superior no vertical e central no 
horizontal) avaliando-se a mortalidade dos insetos cinco dias após a aplicação do nematoide. 
Foi feito também um tratamento testemunha, que recebeu apenas água destilada. Cada 
tratamento teve quatro repetições, e cada repetição foi formada por uma estrutura contendo 
areia esterilizada e pedaços de abóbora “cabotiá”, onde foram dispostas cinco fêmeas da 
cochonilha em cada pedaço (quatro no ensaio vertical e cinco no ensaio horizontal). Em 
deslocamento vertical o isolado avaliado apresentou mortalidades de 80%, 60% e 45% para 0, 
10 e 20 cm de profundidade, respectivamente. Na avaliação no deslocamento horizontal o 
isolado foi eficiente em todas as posições avaliadas (superior a 85%).     
Palavras Chave: controle biológico, manejo de pragas, Pseudococcidae, Heterorhabditidae. 

Introdução 

As cochonilhas da raiz da mandioca do gênero Dysmicoccus sp. (Hemiptera: 
Pseudococcidae) são importantes pragas da cultura e merecem destaque devido aos danos, por 
serem de difícil monitoramento e, por não existir um manejo eficiente para a praga 
(PIETROWSKI et al., 2010). Outra característica importante destas cochonilhas é o fato de 
terem hábito subterrâneo, o que dificulta a ação dos principais métodos de controle na cultura 
da mandioca. Duas espécies de cochonilhas do gênero Dysmicoccus foram encontradas 
atacando raiz de mandioca, D. brevipes e Dysmicoccus sp., espécie ainda não identificada.   

Estudos com o uso de nematoides entomopatogênicos (NEPs) para o controle de 
cochonilhas do gênero Dysmicoccus apresentaram bons resultados em Dysmicoccus texensis 
na cultura do café (2009 ALVES, et al., 2009) e na cultura da mandioca em Dysmicoccus sp. 
(GUIDE, 2013) e D. brevipes (dados não publicados), sendo o isolado NEPET 11 
(Heterorhabditis sp.) o que mostrou mais eficiência no controle das cochonilhas do gênero 
Dysmicoccus que ocorrem em mandioca. Estudos sobre o comportamento do deslocamento e 
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infectividade dos nematóides entomopatogênicos (NEPs) são importantes para a efetividade 
destes agentes no manejo integrado de pragas.  

Com o objetivo de avaliar o deslocamento horizontal e vertical sobre a eficiência de 
controle de NEPs na mortalidade da cochonilha da raiz da mandioca, D. brevipes, este 
trabalho foi realizado, em condições de laboratório. 

 Material e Métodos 

 O experimento foi realizado entre os meses de abril e junho de 2015 no Laboratório 
de Entomologia e Controle Microbiano (LECOM) da Universidade Estadual do Norte do 
Paraná (UENP) de Cornélio Procópio, PR. 

Os insetos utilizados no experimento foram obtidos da Estação Experimental da 
Epagri – Urussanga, SC, onde foram coletados em área comercial de mandioca e 
multiplicados em laboratório em raízes da cultura. No LECOM, os insetos foram aclimatados 
em condições controladas (25±1ºC, UR: 70±10% sem fotoperíodo), onde foram transferidos 
para abóboras da cultivar “cabotiá” (híbrido das espécies Cucurbita maxima x Cucurbita 
moschata), conforme Alves et al. (2009). Em laboratório o isolado NEPET 11 
(Heterorhabditis sp.) foi multiplicado de acordo com a metodologia descrita por Molina et al. 
(2004), utilizando lagartas de último instar de Galleria mellonella (L.) (Lepidoptera: 
Pyralidae). O experimento foi dividido em dois ensaios: 1) deslocamento vertical dos NEPs; 
2) deslocamento horizontal dos NEPs. 

Para a avaliação do deslocamento vertical, o ensaio foi realizado com copos de 
plástico, que serviram de estrutura para a formação da coluna de substrato. O substrato 
utilizado foi areia fina autoclavada, previamente umedecida com água destilada em 10% do 
peso, que foi colocada em três copos sobrepostos e com as partes inferiores cortadas. Os 
copos (8 cm de diâmetro x 15 cm de altura) foram preenchidos com 10 cm de areia cada, o 
que formou uma coluna de 30 cm. Para avaliar o deslocamento dos NEPs, foram dispostos 
quatro pedaços de abóbora ‘cabotiá’, em quatro profundidades pré-determinadas (0, 10, 20 e 
30 cm, medidas da parte superior a inferior da coluna, respectivamente), contendo cinco 
fêmeas adultas de D. brevipes colocadas na casca de cada pedaço, com a parte oposta da 
abóbora parafinada para manter a umidade e não fungar. Os NEPs (isolado NEPET 11) foram 
aplicados com micropipeta, na parte superior da coluna, em concentração de 100 Juvenis 
Infectantes (JIs) /cm² em suspensão de cinco mL de água destilada.   

No ensaio para avaliação do deslocamento horizontal foi utilizado uma estrutura de 
tubo de PVC cortada com cinco cm de altura e 14,5 cm de diâmetro. O substrato e os insetos 
nas abóboras foram preparados da mesma maneira e quantidades que no ensaio anterior. A 
disposição dos pedaços de abóbora contendo os insetos foi pré-determinada em cinco 
posições diferentes dentro do círculo, sendo a posição ‘1’ colocada no centro do círculo e as 
outras (‘2’, ‘3’, ‘4’ e ‘5’) colocadas ao redor do perímetro, a cada 45 graus umas das outras. 
Os NEPs (isolado NEPET 11) foram aplicados com micropipeta, na parte superior da posição 
‘1’ (no centro do círculo), em concentração de 100 Juvenis Infectantes (JIs) /cm² em 
suspensão de 5 mL de água destilada, com as posições arrumadas em um mesmo sentido. 

Em ambos os ensaios foi realizado a avaliação da mortalidade das cochonilhas após 
cinco dias da aplicação. A mortalidade foi comparada com um tratamento testemunha (água 
destilada), nas mesmas condições de cada ensaio. As cochonilhas mortas foram confirmadas 
por dissecação, quando mostravam sintomas de morte por NEPs, em lupa esterioscópica. 
Cada ensaio foi repetido quatro vezes (parcelas), e organizados em esquemas fatoriais, com o 
ensaio de deslocamento vertical 2 (NEP e testemunha) x 4 (profundidades avaliadas) e o 
horizontal 2 (NEP e testemunha) x 5 (posições).  

Os dados de mortalidade foram submetidos a análise de variância  e as médias 
comparadas pelo teste Duncan (P≤5%), por meio do software estatístico STATISTICA. 

 

Resultados e Discussão 
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No ensaio de deslocamento vertical, foi observada mortalidade confirmada em todas 
as profundidades avaliadas, porém com valores significativos somente até 20 cm de 
profundidade, quando comparados com a testemunha (Tabela 1). O deslocamento dos 
nematoides até 20 cm da coluna de areia foi comprovado pela mortalidade de cochonilhas, o 
que no campo significa a parte arável da cultura da mandioca, consequentemente, onde ficam 
alocadas as raízes de armazenamento da cultura. Entretanto, em 20 cm a mortalidade foi de 
apenas 45%, quase que a metade da posição 0 cm (ponto de liberação) que foi de 80%.    

 
Tabela 1. Porcentagem média de fêmeas adultas de Dysmicoccus brevipes mortas 

causado pelo isolado de nematoide entomopatogênico NEPET 11 (Heterorhabditis sp.) e de 
testemunha (água destilada) em diferentes profundidades de coluna de areia, em condições de 
laboratório. Cornélio Procópio - PR , 2015. 

Tratamentos 
Profundidade (cm) 

0 10 20 30 

NEPET 11 
80% Aa 

 
60% Aab 

 
45%Ab 

 
10% Bc 

 

TESTEMUNHA 
5% Ba 

 
5% Ba 

 
20% Ba 

 
10% Ba 

 
Médias seguidas de mesma letra maiúsculas nas colunas e minúsculas nas linhas não diferem 
entre si pelo Teste de Duncan P≤0,05.  

 
No ensaio em que foi avaliado o deslocamento horizontal foi observado mortalidade 

em todas as posições, independente da disposição delas (Tabela 2). Estes resultados mostram 
que o isolado NEPET 11 se desloca de maneira eficiente para qualquer direção, em até 7,25 
cm (valor do raio do círculo), o que mostra também que a espécie apresenta característica de 
busca seu hospedeiro (hábito “cruiser”). Nas cinco posições avaliadas a mortalidade foi 
superior a 85%.  

 
Tabela 2. Porcentagem média de fêmeas adultas de Dysmicoccus brevipes mortas 

causado pelo isolado de nematoide entomopatogênico NEPET 11 (Heterorhabditis sp.) e de 
testemunha (água destilada) em diferentes posições horizontais em um círculo com 14,5 cm 
de diâmetro, em condições de laboratório. Cornélio Procópio - PR , 2015. 

Tratamentos 
Posição  

1 2 3 4 5 

NEPET 11 
95% Aa 

 
85% Aa 

 
85% Aa 

 
100% Aa 

 
85%Aa 

 

TESTEMUNHA 
5% Ba 

 
0% Ba 

 
0% Ba 

 
5% Ba 

 
0% Ba 

 
Médias seguidas de mesma letra maiúsculas nas colunas e minúsculas nas linhas não diferem 
entre si pelo Teste de Duncan P≤0,05.  

 
 
 

Conclusão 

O isolado NEPET 11 (Heterorhabditis sp.) apresentou deslocamento vertical em 
todas as profundidades avaliadas, porém nas profundidades de 20 e 30 cm, causou 
mortalidade abaixo de 50%.  

O isolado NEPET 11 (Heterorhabditis sp.) apresentou deslocamento horizontal de 
7,25 cm do ponto de liberação em todos os sentidos avaliados, ocasionando mortalidade em 
fêmeas adultas da cochonilha Dysmicoccus brevipes. 
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Temática: Entomologia 
 

Resumo 

 O presente trabalho teve como objetivo avaliar a biologia do percevejo de renda 
(Vatiga illudens) sobre a variedade de mandioca Santa Helena (Fécula Branca), em condições 
controladas com temperatura 25 ± 2 ºC e fotofase de 12 horas. As ninfas foram 
acondicionadas individualmente em gerbox com um folíolo de mandioca, o qual foi trocado 
em média a cada dois dias. Determinou-se a duração e viabilidade das fases de ovo, ninfa e do 
período ovo-adulto, a razão sexual, o período de pré-oviposição, fecundidade e longevidade 
de macho e fêmea. Em média a duração do período de ovo foi de 10,1 dias, com viabilidade 
de 45,8%. O período de ninfal teve duração de 11,9 dias e a duração e viabilidade do período 
ovo-adulto de 22 dias e 26,3%, respectivamente. A razão sexual foi de 0,52 com 1,1 fêmeas 
para cada macho, o período de pré-oviposição foi de 7 dias, a fecundidade de 145,3 ovos e as 
longevidades de macho de 17,7 dias e de fêmea 64,5 dias. 

 
Palavras Chave: Parâmetros biológicos, percevejo de renda, Santa Helena 

Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) mesmo sendo uma cultura rústica pode ser 
atacada por diversas pragas, sendo estimado em mais de 200 o número de artrópodes 
associados a cultura (BELLOTTI et al., 1991). O gênero Vatiga Drake & Hambleton 
(Hemiptera: Tingidae) apresenta cinco espécies registradas na região Neotropical, sendo: V. 
illudens, V. manihotae, V. pauxilla (Drake e Ruhoff, 1960), V. varianta (Drake e Ruhoff, 
1965) e V. cassiae (Drake e Hambleton, 1946) (FROESCHNER, 1993). Bellotti et al. (1999) 
citam a predominância de V. illudens no Brasil, embora segundo o autor, também ocorrem V. 
manihotae, V. varianta e V. cassiae. Entretanto, na região Centro-sul há a ocorrência de V. 
manihotae e de V. illudens (WENGRAT e PIETROWSKI, 2013). 

Popularmente conhecidos como percevejo de renda, possuem preferência de se 
alimentar da cultura da mandioca, sendo que tanto o adulto como as ninfas causam danos 
(BELLOTTI et al., 2002). O ataque começa normalmente nas folhas na parte basal das 
plantas, sendo os insetos encontrados na face adaxial destas, porém, em nível populacional 
elevado, podem atingir as folhas apicais (PIETROWSKI et al., 2010). Alimentam-se do 
protoplasma celular e, como consequência, deixam pontuações esbranquiçadas diminutas, que 
podem evoluir a marrom-avermelhadas (FARIAS e ALVES, 2004). Devido às lesões ocorre 
redução da taxa fotossintética, queda das folhas inferiores e quando tem-se o ataque severo, 
pode ocorrer desfolhamento da planta (PIETROWSKI et al., 2010), podendo reduzir 
significativamente a produção de matéria seca da parte aérea e consequentemente das raízes 
(FIALHO et al., 2009). 
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No que diz respeito à biologia deste inseto, poucos são os estudos realizados sobre as 
variedades de mandioca. Considerando a importância de se conhecer os parâmetros 
biológicos deste inseto, principalmente para se estabelecer o manejo adequado dessa praga, o 
objetivo deste trabalho foi avaliar a biologia do percevejo de renda V. illudens na cultura da 
mandioca. 

Material e Métodos 

A biologia foi realizada em folhas de mandioca da variedade Santa Helena (Fécula 
Branca), mantidas em câmara climatizada do tipo BOD com temperatura 25 ± 2 ºC e fotofase 
de 12 horas, no laboratório de Controle Biológico da Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná - UNIOESTE. 

Para obtenção das ninfas, adultos de V. illudens foram coletados a campo, sobre a 
variedade Baianinha e sexados no laboratório (FROESCHNER, 1993). Em plantas desta 
variedade foram dispostos cinco casais por folhas, acondicionados em gaiolas foliares, 
confeccionadas com tecido tipo voil. Foram utilizadas dez plantas e quatro folhas por planta, 
totalizando 200 casais. A oviposição foi permitida por um período de 72 horas, após o qual os 
casais foram retirados e as folhas acompanhadas diariamente até a eclosão dos ovos.  

Após a eclosão, as ninfas foram individualmente transferidas, com auxílio de um 
pincel fino, para recipiente do tipo gerbox contendo um folíolo de mandioca da variedade 
Santa Helena, o qual foi trocado sempre que perdia turgidez. As avaliações foram realizadas 
diariamente, com auxílio de microscópio estereoscópico, anotando as ecdises e a mortalidade 
das ninfas, sendo então determinado o número de instares, a viabilidade e a duração de cada 
instar, do período ninfal, e do período ovo a adulto. 

Após a emergência, os adultos foram sexados, pela observação da genitália, formados 
casais, sendo estes acondicionados em recipiente do tipo gerbox com um folíolo e 
acompanhados. A cada dois dias se realizava a troca dos folíolos e contagem dos ovos. 
Obteve-se assim a longevidade de macho e fêmea, o período de pré-oviposição e a 
fecundidade. Folíolos com posturas foram mantidos em placas de Petri com ágar a 2% ao 
fundo até a emergência das ninfas, para determinação da duração da fase de ovo. 

 

Resultados e Discussão 
A espécie V. illudens apresentou duração média do período de incubação de 10,1 dias 

com viabilidade de 45,8% (Tabela 1). A baixa viabilidade de ovo encontrada no presente 
estudo pode ser devido à metodologia adotada, como as folhas eram destacadas da planta 
estas folhas por um longo período, aproximadamente 10 dias, no ágar, mudando suas 
características morfológicas, anatômicas e fisiológicas. 

No desenvolvimento ninfal, foi observado cinco instares com duração média de 2,3, 
1,9, 1,9, 2,1, 3,5 dias para 1º, 2º, 3º, 4º e 5º instar, respectivamente (Tabela 1). Esses dados 
são similares ao encontrado por Oliveira et al. (2009), que obtiveram duração média de 1,9, 
2,1, 2,2, 2,7, e 2,9 dias para fase de 1º, 2º, 3º, 4º e 5º instar, respectivamente. 

O período ninfal obtido neste estudo foi de 11,9 dias com viabilidade de 57,5%, 
similar ao encontrado por Oliveira et al. (2009), de 11,8 e 12,3 dias para variedades mais e 
menos atacadas por esta praga a campo, respectivamente, porém estes autores não realizaram 
estudos de viabilidade. 

A duração do período ovo-adulto obtida neste estudo foi em média 22,0 dias com 
viabilidade de 26,3%, não tendo outros trabalhos que realizou o estudo de viabilidade. 
Considerando que essa espécie começa a incidir no campo no final de novembro indo até final 
de março (MARTINAZZO et al., 2007), pode-se estimar que durante esse período essa 
espécie pode completar de cinco a seis gerações. 
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Tabela 1 – Número de insetos (N), duração (média ± EP) e viabilidade de parâmetros 
biológicos do percevejo de renda, Vatiga illudens criado em mandioca (Manihot esculenta), 
variedade Santa Helena (T: 25 ± 2°C; Fotofase: 12 horas). Marechal Cândido Rondon, PR. 
2014. 

Parâmetros N Duração Viabilidade 
Ovo 319 10,1 ± 0,17 45,8 

1º instar 40 2,3 ± 0,08 100,0 
2º instar 40 1,9 ± 0,08 85,0 
3º instar 34 1,9 ± 0,11 85,3 
4o instar 29 2,1 ± 0,13 93,1 
5º instar 27 3,5 ± 0,14 85,2 
Ninfal 40 11,9 ± 0,28 57,5 

Ovo-adulto - 22,0 ± 0,28 26,3 

A longevidade média dos adultos foi de 17,7 e 64,5 dias para macho e fêmea, 
respectivamente (Tabela 2). Farias (1987) estudando a mesma espécie, no clone BGM 116 em 
temperaturas de 22,7 a 25,9ºC obteve longevidade média dos adultos de 27 dias, média 
próxima à encontrada para os machos desta espécie no presente estudo, porém diferente das 
encontradas para as fêmeas. Esta diferença na longevidade pode ser causada pela variedade 
estudada, conforme demonstrado para outras pragas que atacam a mandioca como 
Aleurotrachelus socialis Bondar, 1923 (Hemiptera: Aleyrodidae) e Phenacoccus manihoti 
Matile-Ferrero, 1977 (Hemiptera: Pseudococcidae), que apresentam diferenças na 
longevidade dos adultos conforme a variedade de mandioca em se desenvolveram 
(CARABALI et al., 2010; RHENHEIMER, 2012).  
 A razão sexual foi de 0,52, ou seja, 1,1 fêmeas para cada macho. Após 7,0 dias as 
fêmeas iniciavam a oviposição, com média de 145,3 ovos, a fecundidade variou de 122 a 170 
ovos por fêmea (Tabela 2).  A fecundidade obtida foi superior à observada por Borrero e 
Bellotti (1983) para a espécie V. manihotae, a qual foi de 61 ovos. 

A oviposição foi realizada durante todo o período adulto (Figura 1), apresentando 
maior número de ovos no período entre o 10º e 32º dia após a emergência da fêmea, após este 
período a oviposição teve uma acentuada redução.  

 

Figura 1: Período de oviposição e número médio de ovos de Vatiga illudens em mandioca, 
variedade Santa Helena (T: 25 ± 2ºC; Fotofase: 12 horas). Marechal Candido Rondon – PR, 
2014. 
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Tabela 2. Longevidade (dias) (média ± EP) de machos e de fêmeas, período de pré-oviposição 
(dias), fecundidade total e razão sexual de percevejo de renda, Vatiga illudens, em mandioca, 
variedade Santa Helena (T: 25 ± 2°C; Fotofase: 12 horas). Marechal Cândido Rondon - PR, 2014. 

Parâmetros  Valores 
Longevidade Macho  17,7 ± 2,43 
Longevidade Fêmea  64,5 ± 8,50 

Fecundidade  145,3 ± 10,27 
Pré-oviposição  7,0 ± 1,29 
Razão Sexual  0,52 

 

Conclusão 

O percevejo de renda, V. illudens completa seu ciclo na variedade Santa Helena, 
contudo apresenta baixa viabilidade no desenvolvimento de sua fase jovem. O macho 
apresenta baixa longevidade nesta variedade 
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Temática: Entomologia 
 

Resumo 

 O presente trabalho teve como objetivo acompanhar a biologia do percevejo de renda 
(Vatiga manihotae) sobre a variedade de mandioca Santa Helena (Fécula Branca), em 
condições controladas com temperatura 25 ± 2 ºC e fotofase de 12 horas. As ninfas foram 
acondicionadas individualmente em gerbox com um folíolo de mandioca, o qual foi trocado 
em média a cada dois dias. Determinou-se a duração e viabilidade das fases de vida e do 
período ovo-adulto, a razão sexual, o período de pré-oviposição, fecundidade e longevidade 
de macho e fêmea. Em média a duração do período de ovo foi de 10,3 dias, com viabilidade 
de 58,2%. O período de ninfal teve duração de 12,7 dias e a duração e viabilidade do período 
ovo-adulto de 23 dias e 36,5%, respectivamente. A razão sexual foi de 0,46 com 0,9 fêmeas 
para cada macho, o período de pré-oviposição foi de 6 dias, a fecundidade de 265,3 ovos e as 
longevidades de macho de 71,8 dias e de fêmea 76,4 dias. 

 
Palavras Chave: Parâmetros biológicos, percevejo de renda, Santa Helena 

Introdução 

O percevejo de renda, pertencente ao gênero Vatiga Drake & Hambleton (Hemiptera: 
Tingidae) tem descritas cinco espécies, V. illudens, V. manihotae, V. pauxilla, V. varianta e V. 
cassiae (FROESCHNER, 1993), sendo consideradas pragas em diversos países das Américas 
do Sul e Central (BELLOTTI, 2002). As espécies V. illudens e V. manihotae possuem ampla 
distribuição na região Centro–Sul do Brasil (WENGRAT e PIETROWSKI, 2013).  

Tanto os adultos quanto as ninfas desta praga se localizam na face inferior das folhas 
de mandioca, alimentando-se do conteúdo celular, ocasionando pontuações amareladas que 
passam à marrom avermelhada. Estas lesões podem reduzir a taxa fotossintética da planta e 
ocasionar a queda precoce das folhas basais (FARIAS e ALVES, 2004), podendo reduzir 
significativamente a produção de matéria seca da parte aérea e consequentemente das raízes 
(FIALHO et al., 2009). 

No que diz respeito à biologia deste inseto, poucos são os estudos realizados sobre as 
variedades de mandioca. Considerando a importância de se conhecer os parâmetros 
biológicos deste inseto, principalmente no intuito de identificar possíveis variedades 
tolerantes ou resistentes, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a biologia do percevejo de 
renda V. manihotae na variedade Santa Helena (Fécula Branca). 

Material e Métodos 

A biologia foi realizada em folhas de mandioca da variedade Santa Helena (Fécula 
Branca), mantidas em câmara climatizada do tipo BOD com temperatura 25 ± 2 ºC e fotofase 
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de 12 horas, no laboratório de Controle Biológico da Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná - UNIOESTE. 

Para obtenção das ninfas, adultos de V. manihotae foram coletados a campo, sobre a 
variedade Baianinha e sexados no laboratório (FROESCHNER, 1993). Em plantas desta 
variedade foram dispostos cinco casais por folhas, acondicionados em gaiolas foliares, 
confeccionadas com tecido tipo voil. Foram utilizadas dez plantas e quatro folhas por planta, 
totalizando 200 casais. A oviposição foi permitida por um período de 72 horas, após o qual os 
casais foram retirados e as folhas acompanhadas diariamente até a eclosão dos ovos.  

Após a eclosão, as ninfas foram individualmente transferidas, com auxílio de um 
pincel fino, para recipiente do tipo gerbox contendo um folíolo de mandioca da variedade 
Santa Helena, o qual foi trocado sempre que perdia turgidez. As avaliações foram realizadas 
diariamente, com auxílio de microscópio estereoscópico, anotando as ecdises e a mortalidade 
das ninfas, sendo então determinado o número de instares, a viabilidade e a duração de cada 
instar, do período ninfal, e do período ovo a adulto. 

Após a emergência, os adultos foram sexados, pela observação da genitália, formados 
casais, sendo estes acondicionados em recipiente do tipo gerbox com um folíolo e 
acompanhados. A cada dois dias se realizava a troca dos folíolos e contagem dos ovos. 
Obteve-se assim a longevidade de macho e fêmea, o período de pré-oviposição e a 
fecundidade. Folíolos com posturas foram mantidos em placas de Petri com ágar a 2% ao 
fundo até a emergência das ninfas, para determinação da duração da fase de ovo.  

 

Resultados e Discussão 
Os parâmetros biológicos da fase jovem de V. manihotae são apresentados na tabela 

1. Para a fase de ovo, obteve-se uma viabilidade de 58,2% e duração média de 10,3 dias, 
resultado similar ao obtido por Borrero e Belloti (1993) de 8 a 15 dias. A baixa viabilidade 
obtida pode ter sido pela folha ficar por um longo período, aproximadamente 10 dias, no ágar, 
mudando suas características morfológicas, anatômicas e fisiológicas. 

Tabela 1 – Número de insetos (N), duração (média ± EP) e viabilidade de parâmetros 
biológicos do percevejo de renda, Vatiga manihotae criado em mandioca (Manihot 
esculenta), variedade Santa Helena (T: 25 ± 2°C; Fotofase: 12 horas). Marechal Cândido 
Rondon, PR. 2014. 

Parâmetros N Duração (dias) Viabilidade (%) 
Ovo 390 10,3 ± 0,11 58,2 

1º instar 43 2,6 ± 0,08 97,7 
2º instar 42 1,9 ± 0,10 88,1 
3º instar 37 2,1 ± 0,10 86,5 
4o instar 32 2,5 ± 0,10 84,4 
5º instar 27 3,6 ± 0,11 100,0 

Fase de ninfa 43 12,7 ± 0,16 62,8 
Ovo-adulto - 23,0 ± 0,16 36,5 

No seu desenvolvimento ninfal V. manihotae apresentou cinco instares com duração 
média de 2,6, 1,9, 2,1, 2,5 e 3,6 dias para 1º, 2º, 3º, 4º e 5º instar, respectivamente, possuindo 
uma duração média do período ninfal de 12,7 dias, sendo menor que a obtida pelos autores 
Borrero e Bellotti (1993), 16 a 18 dias para a mesma espécie. Já Oliveira et al. (2009) em 
estudos realizados com a espécie V. illudens em diferentes acessos de mandioca, a duração 
média do período ninfal foi de 11,8 e 12,3 dias para as variedades mais e menos atacadas à 
campo, respectivamente, valores similares ao obtido neste trabalho. 

 A duração do período ovo-adulto obtida neste estudo foi em média 23,0 dias com 
viabilidade de 36,5%.  Miranda et al. (2009) estudando a mesma espécie obteve duração 
similar, de 22,2 dias, porém não realizou estudos de viabilidade. Considerando que essa 
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espécie começa a incidir no campo no final de novembro indo até final de março 
(MARTINAZZO et al. 2007), pode-se estimar que durante esse período essa espécie pode 
completar quatro gerações em condições semelhantes de temperatura no campo em relação ao 
trabalho realizado. 

Os parâmetros biológicos da fase adulta de V. manihotae são apresentados na tabela 
2. A longevidade média dos adultos foi de 71,8 e 76,4 dias para macho e fêmea, 
respectivamente, resultado similar aos encontrados por Mutis (1974), que obteve duração 
média de 74 e 77 dias, respectivamente. Entretanto foi superior ao resultado do trabalho de 
Borrero e Bellotti (1983), de 23 a 41 dias.  

Tabela 2. Longevidade (dias) (média ± EP) de macho e fêmea, período de pré-oviposição 
(dias), fecundidade e razão sexual de percevejo de renda, Vatiga manihotae, em mandioca 
(Manihot esculenta), variedade Santa Helena (T: 25 ± 2°C; Fotofase: 12 horas). Marechal 
Cândido Rondon - PR, 2014. 

Parâmetros  Valores 
Longevidade Macho  71,8 ± 12,35 
Longevidade Fêmea  76,4 ± 7,53 

Fecundidade  265,3 ± 45,84 
Pré-oviposição  6,0 ± 0,62 
Razão Sexual  0,46 

A razão sexual obtida neste experimento foi de 0,46, ou seja, a cada um macho 
emergem aproximadamente 0,9 fêmeas. Após seis dias da emergência essas fêmeas iniciaram 
a oviposição, com média de 265,3 ovos, variando de 85 a 431 ovos por fêmea, sendo superior 
à observada no trabalho realizado por Borrero e Bellotti (1983) para a mesma espécie, a qual 
foi de 61 ovos, valor inferior à menor fecundidade obtida no presente estudo. 

A oviposição foi realizada durante todo o período adulto (Figura 1), apresentando 
maior número de ovos no período entre o 12º e 68º dia após a emergência da fêmea.  

 

Figura 1: Período de oviposição e número médio de ovos de  Vatiga manihotae em mandioca 
(Manihot esculenta), variedade Santa Helena (T: 25 ± 2ºC; Fotofase: 14 horas). Marechal 
Cândido Rondon, PR. 2014. 

 

Conclusão 

O percevejo de renda, V. manihotae completa seu ciclo na variedade Santa Helena, 
contudo apresenta baixa viabilidade no desenvolvimento de sua fase jovem. Os adultos 
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apresentam elevada longevidade e fecundidade nesta variedade, assim pode-se considerar que 
foi favorável ao desenvolvimento dessa espécie. 
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Temática: Entomologia 

Resumo 

O uso de bioinseticidas destaca-se como excelente opção para o controle de lagartas na 
cultura da mandioca. Desta forma, os adjuvantes podem ser adicionados a calda de 
pulverização para maximizar a eficiência do controle. Objetivou-se avaliar área de 
espalhamento de gotas de soluções de Bacillus thurigiensis e baculovírus com adjuvantes em 
folhas de mandioca ‘IAC 90’. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente 
casualizado com quatro repetições. Os tratamentos constituíram-se das soluções de B. 
thurigiensis(500 g ha-1) e o baculovírus (0,41ml ha-1) com adição de adjuvantes óleo mineral, 
óleo vegetal e um produto derivado a extração do biodiesel à base de glicerina nas 
concentrações de: 0,0; 0,2; 0,4; 0,6 e 0,8 % v v-1. Concluiu-se que o óleo vegetal foi mais 
eficiente em reduzir a tensão superficial das soluções além de promover o maior 
espalhamento na face abaxial. Enquanto que, o óleo mineral apresentou valores semelhantes 
ao óleo vegetal na redução de tensão superficial e maior espalhamento de gotas na face 
adaxial. A glicerina não foi eficiente na redução da tensão superficial e não proporcionou 
maior espalhamento das gotas das soluções nos limbos foliares adaxial e abaxial, em relação 
aos demais tratamentos avaliados. 
 
Palavras Chave:Controle biológico, Manihot esculenta, Tecnologia de aplicação 
. 

Introdução 

O monocultivo de culturas agrícolas, como a mandioca, pode proporcionar aumento 
da incidência de insetos pragas e desequilíbrio aos agrossistemas (SILVA et al., 2007). Desta 
maneira, dentre as pragas mais importantes da mandioca destaca-se o mandarová (Erinnyis 
ello), em que o controle biológico apresenta-se como o mais efetivo e de menor custo, quando 
aplicado nos primeiros instares da lagarta (AGUIAR et al., 2014). 

O baculovírus compreende o maior grupo de vírus de insetos já estudado devido sua 
alta especificidade, sendo usado como agente de controle biológico (SZEWCZYK et al., 
2005). 

Alguns bioinseticidas estão disponíveis comercialmente, a exemplo do B. 
turingiriensis. Entretanto, os produtores podem produzir artesanalmente, a exemplo do 
baculovírus. A ação inseticida provocada por B. thuringiensis ocorre quando o inseto ingere 
cristais de pró-toxinas fabricadas pela bactéria, que se ligam aos receptores do epitélio do 
intestino médio do inseto, deformando-o e criando condições para a multiplicação da bactéria 
e consequentemente provocando a morte da lagarta (FAZOLIN et al., 2007).  
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Contudo, destaca-se que esses entomopatógenos têm ação lenta e podem ser muito 
sensíveis aos fatores ambientais (IGNOFFO et al., 1992). Com o objetivo de minimizar os 
efeitos dos fatores ambientais sobre o produto biológico, os adjuvantes podem ser 
adicionados a calda de pulverização. Destaca-se que, a glicerina oriunda da extração do 
biodiesel pode ser utilizada como adjuvante. 

As hipóteses foram baseadas no fato de que o uso de adjuvante pode melhorar a 
espalhamento e consequentemente na deposição de gotas das soluções dos produtos 
biológicos em folhas de mandioca e que o uso da glicerina pode ser utilizado como um 
possível adjuvante.  

Objetivou-se avaliar a tensão superficial e a área de espalhamento de gotas de 
soluções de B. thurigiensis e Baculovírus Erinnys com adjuvantes em folhas de mandioca 
‘IAC 90’.  

 

Material e Métodos 

 
O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com quatro 

repetições.  Os tratamentos foram compostos soluções de B. thurigiensis (500 g ha-1 do 
produto comercial Dipel WP®) e de baculovírus (0,41ml ha-1 obtidos a partir de lagartas 
infectadas coletadas a campo) com adição dos adjuvantes óleo mineral (Nimbus®), óleo 
vegetal (Aureo®) e um produto derivado a extração do biodiesel a base de glicerina 
(Hygrogem®) nas concentrações de: 0,0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; (% v v-1). 

O processo utilizado de obtenção do baculovírus foi seguido a metodologia proposto 
por (MAIA et al. 2010). As soluções foram preparadas com água destilada e foram 
acondicionadas em balões volumétricos de 1 litro.  

Para determinação da tensão superficial das soluções foi utilizada a metodologia 
proposta por (MENDONÇA et al, 1999). A tensão superficial das gotas das soluções foi 
determinada pela seguinte fórmula: (TS=P1 x 72,6 / P2), onde: TS = tensão superficial  
mN m-1); P1 = peso em gramas das gotas das soluções tratamentos; P2 = peso em gramas das 
gotas da água destilada. Considerou-se para efeito de cálculo a tensão superficial da água 
igual a 72,6 mN m-1. Utilizaram-se folhas de mandioca, colhidas em plantas de segundo ciclo, 
‘IAC 90’. Na coleta, os pecíolos das folhas de mandioca foram envoltos com algodão 
hidrófilo umedecido e revestido com papel alumínio para a manutenção da turgidez da folha, 
e transporte até o laboratório (BELLON et al., 2011). Para a determinação do espalhamento 
das gotas, coletou-se quatro folhas do terço superior de plantas diferentes da mesma 
variedade, sendo escolhida ao acaso a folha posicionada entre a quinta e a sexta folha 
completamente expandida e sem danos. A área de espalhamento foi determinada nas faces 
adaxial e abaxial dos três folíolos centrais de cada folha, sendo que a média do espalhamento 
da gota obtida nos três folíolos, representava uma repetição. Para fixação das folhas de 
mandioca utilizou-se uma fita adesiva dupla face em uma folha de E.V.A. (Etileno Acetato de 
Vinila) preta e opaca, no tamanho A4. Posteriormente com o auxílio de uma micropipeta 
calibrada para um volume de 13µL, foram aplicadas gotas das soluções nas faces foliares. 
Imediatamente após a deposição da gota, fotografou-se a gota com o auxílio de máquina 
fotográfica digital (Samsung® HD ST77 com 16,1 mega-pixels). A temperatura ambiente do 
laboratório foi de 21±2°C e umidade relativa do ar de entre 40 a 60%, monitoradas a cada 
hora por um termohigrômetro modelo MTH-1362W (Minipa). Para as análises das imagens, 
utilizou-se o software Quant V 1.0, que foi calibrado por uma escala de 1cm desenhada na 
folha de E.V.A., como ponto de referência no campo de imagem para determinação da área 
de cores pré-definidas ocupada pela gota e em seguida transformou-se em cm² (VALE et al., 
2002).Os dados obtidos foram ajustados a modelos de regressão, sendo as equações 
escolhidas com base nos modelos significativos (P≤ 0,05), normalidade, elevado R² e com 
lógica biológica. 
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Resultados e Discussão 
Na Figura 1, estão descritos os resultados de tensão superficial das soluções de 

bioniseticidas com diferentes concentrações de adjuvantes. Verificou-se que os menores 
valores de tensão superficial foram obtidos com óleo vegetal + baculovírus e óleo vegetal +B. 
thutingiensis. Da mesma maneira, as misturas do óleo mineral com os produtos biológicos 
também foram eficientes na quebra de tensão, sendo esses valores semelhantes ao óleo 
vegetal isolado. Os dados da glicerina não apresentaram ajustes aos modelos de regressão 
com os produtos biológicos.  

Quanto ao espalhamento das gotas, os melhores resultados para a face adaxial foram 
obtidos com as misturas de óleo mineral + B. thurigiensis óleo vegetal + baculovírus (Figura 
2). A glicerina não apresentou eficácia em espalhar das gotas em nenhuma das concentrações. 
Na face abaxial o maior espalhamento foi obtido com óleo vegetal + B. thurigiensis, seguido 
pelo óleo mineral + B. thurigiensis(Figura 3). Verificou-se ainda que os adjuvantes óleo 
mineral e óleo vegetal mais baculovírus demonstraram ajuste linear em relação ao aumento da 
concentração. A glicerina não foi eficiente no aumento do espalhamento das gotas. 

 
Figura 1. Tensão superficial das soluções de bioniseticidas com diferentes concentrações de 
adjuvantes. ** significativo a 1% de probabilidade pelo teste ‘F’. 

 
Figura 2. Área de espalhamento das gotas na face adaxial das soluções de bioinseticidas com 
diferentes concentrações de adjuvantes. ** significativo a 1% de probabilidade pelo teste ‘F’. 
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Figura 3. Área de espalhamento das gotas na face abaxial das soluções de bioinseticidas com 
diferentes concentrações de adjuvantes. ** significativo a 1% de probabilidade pelo teste ‘F’. 
 

Conclusão 

 
O óleo vegetal foi mais eficiente em reduzir a tensão superficial das soluções com 

baculovírus. O maior espalhamento de gotas da face adaxial foi obtido com o adjuvante óleo 
mineral + B. thurigiensis e na face abaxial o melhor resultado obtido foi do adjuvante óleo 
vegetal + B. thurigiensis. A glicerina não apresentou redução nos valores da tensão 
superficial, assim como não foi eficaz não aumento da área de espalhamento nos limbos 
foliares da mandioca IAC 90. 
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Temática: Entomologia 
 

Resumo 

 No Brasil os cultivos de mandioca (Manihot esculenta Crantz) são atacados por 
diversas espécies de insetos-praga, destacando-se a espécie Erinnyis ello (Lepidoptera: 
Sphingidae) cujas lagartas causam desfolha podendo consumir até 100% da massa foliar das 
plantas, levando a perdas expressivas de rendimento. O objetivo do presente trabalho foi 
avaliar em nível de campo, a eficiência agronômica de um Baculovirus (Erinnyis ello 
granulovirus –ErelGV-) na forma de um bioinseticida formulado em pó molhável visando ao 
controle da lagarta do mandarová da mandioca. O campo experimental foi instalado no 
município de Ivinhema, Mato Grosso do Sul, em área de agricultor. Os tratamentos dispostos 
em blocos ao acaso tiveram quatro repetições. As parcelas foram compostas de dez fileiras de 
plantas espaçadas em 1,0 m entre si, contendo em cada linha 30 plantas espaçadas em 0,7 m, 
perfazendo uma área total de 210 m2 para cada parcela. Foram avaliadas três doses do 
bioinseticida formulado em Pó Molhável contendo o vírus de Granulose de E. ello, 
correspondendo a 30, 40 e 50 gramas de pó. ha-1. Como padrão de eficiência no controle da 
praga foi usado o inseticida químico Cipermetrina 250EC. As avaliações realizadas 7 e 12 
dias após aplicação do vírus mostraram que as doses de 30, 40 e 50 g.ha-1 do Baculovirus em 
pó apresentou eficiência de 90 a 100% para mortalidade de lagartas, com eficiência 
agronômica superior ao padrão químico Cipermetrina que teve eficiência entre 83 e 85 %. 

Palavras chave: Vírus, mandarová, inseticida biológico, Controle biológico 
 

Introdução 
O uso de inseticidas biológicos no controle de pragas apresenta diversas vantagens 

para o agroecossistema, comparativamente com a aplicação dos inseticidas químicos 
(MOSCARDI, 1999). Dentre os inseticidas biológicos, aqueles de origem viral, são 
particularmente importantes por sua especificidade e segurança ao homem e demais 
vertebrados (TINSLEY, 1979), constituindo-se em importante tática nos programas de 
manejo integrado de pragas (MOSCARDI; CORRÊA-FERREIRA, 1985). Além disso, 
possuem a capacidade de se replicar no hospedeiro, permitindo sua permanência e 
disseminação no ambiente da praga, podendo mantê-la abaixo do nível de dano econômico 
para a cultura. O Brasil tem grande destaque na agricultura mundial com o uso dos 
bioinseticidas à base de Baculovirus, integrados em excelentes programas de manejo de 
pragas que são comparáveis aos melhores do mundo (HOFFMANN-CAMPO et al., 2000). 
Dentre esses, destacadamente está o programa de utilização do vírus de poliedrose nuclear de 
Anticarsia gemmatalis (Lepidoptera, Noctuidae) (MOSCARDI, 1999) na cultura da soja; que 
teve seu auge entre os anos de 1999 a 2002, quando atingiu em média cerca de 2,0 a 2,3 
milhões de ha com este Baculovirus anualmente (MOSCARDI; SOUZA, 2002).    

Nos cultivos de mandioca (Manihot esculenta) em todas as regiões de plantio no 
Brasil, dentre os produtos usados para o controle do mandarová-da-mandioca Erinnyis ello 
(Lepidoptera: Sphingidae) têm sido utilizado um Baculovirus (Erinnyis ello granulovirus –
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ErelGV (ARDISON-ARAÚJO et al., 2014 )  na sua forma natural obtido da maceração e 
coagem de lagartas mortas coletadas no campo (FAZOLIN et al., 2007; MAIA et al., 2010; 
PIETROWSKI et al., 2010). O presente trabalho teve por objetivo desenvolver uma 
formulação em pó molhável para o bioinseticida à base do Baculovirus de E. ello, formulado 
em pó molhável, visando melhorar as condições de armazenamento, transporte e uso no 
campo deste bioinseticida. 

 
Material e Métodos 

O experimento foi conduzido no campo durante o período de ocorrência natural da 
praga em lavoura comercial de mandioca no município de Ivinhema (22° 18’ 18” S e 53° 48’ 
54” O), Mato Grosso do Sul, em altitude média de 362 m, clima tropical Aw. O experimento 
foi instalado em lavoura da variedade Fécula-branca, com cerca de dois anos de idade. A 
aplicação dos produtos foi realizada no mês de novembro de 2014. Os tratamentos foram 
dispostos em delineamento de blocos ao acaso, com quatro repetições. As parcelas foram 
compostas de dez fileiras de plantas espaçadas em 1,0 m entre si, contendo em cada linha 20 
plantas espaçadas em 0,7 m, perfazendo uma área total de 140 m2 para cada parcela. Os 
tratamentos avaliados foram: tratamento 1- Cipermetrina 250 EC 50 ml.ha-1, tratamento 2- 
Baculovirus 30 g.ha-1, tratamento 3- Baculovirus 40 g.ha-1, tratamento 4- Baculovirus 50 g.ha-

1, tratamento 5- testemunha- sem controle. A aplicação dos produtos foi realizada com 
equipamento de pulverização costal de pressão constante (CO2), com barra equipada com 2 
bicos tipo cone vazio Conejet, operando com pressão de 3,5 Bar e volume de calda de 180 
L.ha-1. As condições climáticas na aplicação dos tratamentos eram de 29°C e 60% de umidade 
relativa, sem ocorrência de vento. As avaliações foram realizadas: uma antes da aplicação dos 
tratamentos (pré-aplicação) e aos 7 e 12 dias após a aplicação dos tratamentos, contando-se o 
número de lagartas vivas sem sintoma de infecção pelo vírus, em 20 plantas escolhidas ao 
acaso dentro da área útil de cada parcela. Os dados obtidos foram submetidos à análise de 
variância (teste F). A média entre os tratamentos foram comparadas pelo teste de Tukey (P ≤ 
0,05). As porcentagens de eficiência dos diferentes tratamentos foram calculadas pela fórmula 
de Henderson & Tilton.  

Resultados e Discussão 
 Na tabela 1 são apresentados os números médios de lagartas sobreviventes 
encontradas nas parcelas da área experimental, em avaliações realizadas em Pré-aplicação e 
aos 7 e 12 dias após a aplicação dos produtos utilizados no teste.  
 
Tabela 1. Efeito de inseticidas aplicados visando ao controle de lagartas do mandarová-da-
mandioca Erinnyis ello. Médias do número de lagartas vivas por tratamento. Ivinhema/MS. 
Novembro de 2014. 

Tratamentos 
Dose P.C1 
(g,ml/ha) 

Pré-contagem 
Nº lagartas 

7 D.A.A.2 
Nº Lagartas 

% E 
12 D.A.A.2 
Nº lagartas 

% E 

Cipermetrina  50 ml 6,3 a 1,1 b 85,2 1,5 b 83,5 
Baculovirus 30 g 7,1 a 0,8 b 90,4 0,6 b 94,1 
Baculovirus 40 g 8,5 a 0 c 100,0 0 c 100 
Baculovirus 50 g 7,5 a 0 c 100,0 0 c 100 
Testemunha - 7,9 a 9,3 a  11,4 a  

C.V. (%)  9,67 20,42 
 

16,37 
 *Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey 

(P<0,05); 1 Dose do Produto Comercial; 2 Dias após a aplicação dos tratamentos;  C.V.- Coeficiente de 
variação. 

A contagem do número inicial de lagartas presentes na área do experimento mostrou 
uma distribuição homogênea da população, composta por lagartas de até aproximadamente 4 
cm de comprimento. A primeira avaliação foi realizada aos 7 dias após a aplicação devido ao 
tempo necessário para o Baculovirus agir e replicar-se no corpo do seu hospedeiro causando-
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lhe a morte. Isto em geral ocorre entre o quinto e sétimo dia após as lagartas iniciarem a 
ingestão de folhas da mandioca contaminadas com o vírus. Os dados obtidos mostram que o 
Baculovirus Pó Molhável apresentou altíssima eficiência, controlando as lagartas já a partir de 
7 dias após aplicado no campo, nas três doses em estudo. 
 

Conclusão 
 Os resultados obtidos nas condições do presente trabalho permitem afirmar que o 
Baculovirus formulado em Pó Molhável apresentou altíssima eficiência no controle do 
mandarová-da-mandioca Erinnyis ello, causando mortalidade de 100% da população até 12 
dias após a aplicação no campo, nas doses de 40 e 50 g de pó molhável/ha. 
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Resumo  

O objetivo deste trabalho foi estudar os aspectos biológicos de Dysmicoccus brevipes, 
utilizando abóboras da cultivar ‘Cabotiá’como substrato de alimentação. Fêmeas adultas 
foram isoladas para obtenção das ninfas de um dia, que foram transferidas para as gaiolas, 
identificadas e vedadas. Os insetos foram monitorados diariamente quanto às características 
morfológicas externas do desenvolvimento, até a morte dos mesmos. Observou-se que 
ocorreram somente fêmeas de Dysmicoccus brevipes, cujas médias de duração dos estágios de 
vida foram: primeiro ínstar 15,36 dias, segundo instar 8,52 dias, terceiro instar 8,24, período 
de pré-oviposição 15,72 dias e período de oviposição 25,22 dias. Cada fêmea ovipositou em 
média 128,52 ovos, apresentando longevidade de 74,68 dias. O período entre a eclosão e a 
geração seguinte (T) obteve duração média de 59,3 dias, a taxa líquida de reprodução (Ro) foi 
de 20,85 vezes, taxa intrínseca de crescimento (rm) foi de 0,051 e a razão finita de aumento 
(λ), foi de 1,05. Assim, conclui-se que o substrato abóbora é adequado para a criação da 
cochonilha D. brevipes em laboratório. 

 
Palavras Chave: cochonilha, pragas, biologia.  

Introdução 

O Brasil é o maior produtor de mandioca da América, onde a cultura gera empregos 
nas fases de produção primária e na de processamento, contribuindo economicamente para o 
agronegócio (OLIVEIRA e LIMA, 2006). 

A ocorrência de pragas no sistema produtivo da mandioca pode ameaçar e inviabilizar 
a produção, sendo um dos maiores empecilhos para o produtor (OLIVEIRA e LIMA, 2006). 
Este problema é agravado pelo fato de não haverem produtos químicos registrados para uso 
no controle de pragas desta cultura, dificultando assim, o manejo das pragas. 

Entre as espécies que atacam as raízes da mandioca destaca-se a espécie Dysmicoccus 
brevipes (Hemiptera: Pseudococcidae), que é uma espécie nativa do Brasil, com ocorrência 
no Cerrado brasileiro e em Santa Catarina (PIETROWSKI et al., 2010). 

Pouco se conhece acerca da biologia e controle destas cochonilhas. Assim, o objetivo 
deste trabalho foi estudar os aspectos biológicos de D. brevipes, utilizando abóboras da 
cultivar ‘Cabotiá’como substrato de alimentação. 

Material e Métodos 

Para instalação do experimento, insetos D. brevipes foram mantidos em abóboras 
(Cucurbita maxima x C. moschata) da variedade ‘Cabotiá’, acondicionadas em bandejas 
plásticas e armazenadas em câmara climatizada (27±1ºC, 90±10% UR e sem fotoperíodo).  

O experimento foi realizado no período de 22 de setembro à 20 de dezembro de 2014, 
adaptando-se a metodologia descrita por Zanini (2014). Fêmeas adultas foram retiradas das 



 

09 a 13 de Novembro de 2015, Foz do Iguaçu - PR. 

abóboras e colocadas em placas de Petri com papel filtro umedecido, vedadas na parte 
superior com filme de PVC por 24 horas para obtenção das ninfas. As ninfas de primeiro 
instar de um dia de idade, foram transferidas para as abóboras em gaiolas, identificadas e 
vedadas em sua parte superior com filme de PVC, com auxílio de pincel embebido em água 
destilada e acondicionadas em bandejas plásticas.  

Diariamente foram feitas observações, com lupa manual, para acompanhamento das 
características morfológicas externas do desenvolvimento, considerando a presença de exúvia. 
Ao final do período de desenvolvimento foram determinadas a duração e sobrevivência em 
cada instar, período de pré-oviposição e de oviposição e a longevidade dos adultos. Os 
parâmetros biológicos avaliados foram: duração e viabilidade dos estágios de ovo e ninfa; 
fecundidade e longevidade. O delineamento experimental foi casualizado, com 160 
repetições, considerando cada repetição uma gaiola com uma ninfa. Com os dados obtidos foi 
elaborada a tabela de vida de fertilidade para Dysmicoccus brevipes em abóbora estimando-se 
a duração média de uma geração (T), a taxa líquida de reprodução (Ro), a razão infinitesimal 
de aumento (Rm) e a razão finita de aumento (λ) (SILVEIRA NETO et al., 1976). 

Resultados e Discussão 

Registrou-se para D. brevipes somente a ocorrência de fêmeas, a partir de ninfas 
isoladas em ‘Cabotiá’ indicando a ocorrência de partenogênese telítoca. Resultados 
semelhantes foram obtidos para D. brevipes, a partir de ninfas isoladas em folhas e raízes de 
videira (BERTIN, 2011).  
 

Tabela 1. Número de indivíduos (N), duração média (dias), desvio padrão e intervalo 
de dias das fases imaturas, adulto, período ninfal, pré oviposição, oviposição e longevidade de 
Dysmicoccus brevipes em em abóbora (Cucurbita maxima x C. moschata) da variedade 
‘Cabotiá’. 

 
Número de 

indivíduos (N) Duração (dias) Desvio Padrão Intervalo de 
dias 

1º ínstar 160 15,36±0,34 2,39 12-49 
2º ínstar 57 8,52±0,57 4,00 2-21 
3º ínstar 53 8,24±0,41 2,88 5-19 
Adulto 51 42,56±1,19 8,38 21-59 
Período ninfal 57 32,12±0,85 5,99 2-24 
Pré oviposição 51 15,72±0,66 4,65 4-29 
Oviposição 51 25,22±1,23 8,70 5-42 
Longevidade 51 74,68±1,24 8,79 21-59 

 
D. brevipes apresentou três ínstares, sendo que o primeiro instar variou entre 12 a 24 

dias, com média de 15,36 dias (Tabela 1). Períodos semelhantes aos obtidos para o primeiro 
instar, com médias de 14,2 a 14,8 dias, foram verificados para D. brevipes na cultura da 
videira (BERTIN, 2011). No entanto, verificou-se que para esta espécie há diferença do 
período de desenvolvimento em outros substratos como em abacaxizeiro, variando em média 
de 11,3 a 12,7 dias (COLEN et al., 2000; SANTA-CECÍLIA et al., 2004).  

O segundo ínstar teve duração média de 8,52 dias, variando de 2 a 21 dias (Tabela 1). 
Para a espécie Dysmicoccus sp. González e Velásquez (2010) obtiveram período semelhante 
ao observado neste trabalho de 6 a 22 dias. No entanto Santa-Cecília et al., (2004) e Colen et 
al. (2000) encontraram resultados para o segundo ínstar de em média de 12,0 ± 1,2 dias na cv. 
‘Pérola’ e de 11,0 ± 0,9 dias na cv. ‘Cayenne’ para as fêmeas e 12,4 dias para esta mesma 
cultivar respectivamente. O terceiro ínstar teve duração média de 8,24, com variação de 5 a 
19 dias (Tabela 1). Resultados semelhantes foram obtidos com D. brevipes na cultura da 
videira 10,4 e 8,9 dias (BERTIN, 2011). A duração média do período ninfal foi de 32,12 dias 
com variação de 25 a 54 dias (Tabela 1). Dados semelhantes foram obtidos por Garcia et al., 
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(1992) para D. cryptusem no cafeeiro, onde a duração do período ninfal a 25ºC foi de 30,6 
dias (GARCIA et al., 1992). 

Na fase adulta o período de pré-oviposição teve duração entre 4 a 29 dias, com média 
de 15,72 dias, enquanto que o período médio de oviposição foi de 25,22 dias, variando de 5 a 
42 dias, com média de 128,52 ninfas por fêmea (Tabela 1). Não foi observada a ocorrência de 
picos de oviposição, porém a partir do 15º dia ocorreu um declínio no número médio de 
ninfas até a morte das fêmeas (Figura 1). A longevidade média das fêmeas adultas observada 
foi de 74,68 dias (Tabela 1).  

Estudos indicaram que a longevidade de fêmeas de D. brevipes foram menores na 
cultura do abacaxizeiro (20,3 dias) (Santa-Cecília et al., 2004) e em raiz de videira (27,6 dias) 
(Bertin, 2011). Sendo assim, é possível concluir que em ‘Cabotiá’ mostrou-se adequada para 
o desenvolvimento da espécie, pois a longevidade das fêmeas adultas foi  de 74,68 dias com 
fecundidade média de 128,52 ninfas.  
 

 
Figura 1.  Número médio de ninfas de D. brevipes por dia observadas e curva de sobrevivência 
das fêmeas (n=51) alimentadas com abóbora ‘cabotchá’ (Cucurbita maxima x C. moschata), em 
laboratório (27±1ºC, 90±10%UR e sem fotoperíodo). Cornélio Procópio, PR, 2013. 

 

 
Quanto a viabilidade de cada ínstar, foi observado que à medida que o inseto se 

desenvolve, o índice de sobrevivência aumenta. Sendo assim, o primeiro ínstar foi o que 
apresentou menor sobrevivência (52,78%), seguido do segundo (92,98%) e depois pelo 
terceiro ínstar (96,23%). Uma possível explicação para a menor sobrevivência no primeiro 
ínstar é que, fisiologicamente e morfologicamente, os insetos são mais frágeis quando mais 
jovens, pois apresentam o corpo coberto por pouca cerosidade, o que os toroua mais 
susceptíveis aos fatores ambientais, mesmo quando estes são sobremaneira controlados. 

O período entre a eclosão e a geração seguinte (T) apresentou duração média de 59,3 
dias (Tabela 2). Resultados semelhantes foram obtidos com D. brevipes, na cultura do 
abacaxizeiro com 60,2 dias (SANTA-CECÍLIA et al., 2004). Observou-se que a taxa líquida 
de reprodução (Ro), que representa o número de vezes que a população aumenta a cada 
geração, indicou que a cochonilha D. brevipes cresceu 20,85 vezes a cada geração quando 
criadas em  ‘Cabotiá’ (Tabela 2). 

A taxa intrínseca de crescimento (rm) foi de 0,051 e a razão finita de aumento (λ), que 
corresponde ao número de fêmeas adicionadas a população por fêmea, que darão fêmeas 
numa unidade de tempo foi de 1,05 (Tabela 2), o que indica que a população está em 
crescimento, pois quanto maior este valor mais bem sucedida está a espécie no ambiente . 
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Tabela 2. Duração média de uma geração (T), taxa líquida de reprodução (Ro), taxa intrínseca 
de crescimento (Rm) e razão finita de aumento (λ) de Dysmicoccus brevipes sobre abóboras 
(Cucurbita máxima x Cucurbita moschata) da variedade ‘Cabotiá’. 

T (dias) Ro Rm Λ 
59,3 20,85 0,051 1,05 

 

Conclusão 

O substrato abóbora (C. máxima x C. moschata) da variedade Cabotchá é adequado para a 
criação da cochonilha Dysmicoccus brevipes em laboratório, pois a taxa líquida de reprodução 
foi de 20,85.  
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Resumo  

    O uso de nematoides entomopatogenicos (NEPs) para o controle da cochonilha 
Dysmicoccus brevipes monstra-se como uma ferramenta viável para o manejo do inseto. No 
entanto, a aplicação de nematoides no campo ainda necessita de maiores estudos.  Assim, o 
objetivo deste trabalho foi avaliar se o uso de pulverizador manual para a aplicação de 
nematoides entomopatogênicos interfere na viabilidade e infectividade dos juvenis infectantes 
(JIs). Para tanto, foram utilizados os isolados NEPET 11 (Heterorhabditis sp.) e RSC 05 
(Heterorhabditis sp.) sob duas formas de aplicação (pulverizador manual e micropipeta), em 
lagartas de último instar de Galleria mellonella. Foram avaliados a quantificação, viabilidade 
dos JIs, e a infectividade dos NEPs e a produção de JIs nas lagartas. O experimento foi 
conduzido em esquema fatorial 2x2 (métodos de aplicação x dois isolados), utilizando quatro 
parcelas por tratamento, a qual consistiu de uma placa de petri com dez lagartas. Observou-se 
que o uso de pulverizador não altera a viabilidade e a infectividade de ambos os isolados, 
quando comparado à aplicação com micropipeta, porém restringe 23,3% para RSC 05 e 
22,1% em NEPET 11. Constatou-se, porém, para o isolado NEPET 11 a produção de JIs foi 
reduzida com o uso de pulverizador.  
Palavras Chave: controle biológico, manejo de pragas, tecnologia de aplicação, 
Heterorhabditidae. 

Introdução 

A cultura da mandioca (Manihot esculenta Crantz) apresenta elevada incidência de 
problemas de ordem fitossanitária, causados principalmente por doenças e insetos pragas, que 
podem danificar a planta durante todo o período produtivo. Entre os insetos, as cochonilhas 
que atacam a raiz da mandioca do gênero Dysmicoccus sp. (Hemiptera: Pseudococcidae) 
merecem destaque por apresentar dano direto, ser de difícil monitoramento e, por não existir 
um manejo eficiente para a praga (PIETROWSKI et al., 2010). Outra característica 
importante destas cochonilhas é o fato de terem hábito subterrâneo, o que dificulta a ação dos 
principais métodos de controle na cultura da mandioca. Duas espécies de cochonilhas do 
gênero Dysmicoccus foram encontradas atacando raiz de mandioca, Dysmicoccus brevipes e 
Dysmicoccus sp., espécie ainda não identificada.   

Estudos com o uso de nematoides entomopatogênicos (NEPs) para o controle de 
cochonilhas do gênero Dysmicoccus apresentaram resultados satisfatórios em D. texensis na 
cultura do café (ALVES et al., 2009), Dysmicoccus sp. (GUIDE, 2013) e D. brevipes (dados 
não publicados), o que mostrou ser um método eficiente e, por ser com agentes biológicos, de 
menor impacto para o sistema produtivo. Entre os NEPs testados para este gênero de 
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cochonilha, destacam-se os nematóides do gênero Heterorhabditis sp., que em alguns casos, 
causaram mortalidades entre 70 e 90% (ALVES et al., 2009; GUIDE, 2013). Porém, por se 
tratarem de organismos vivos, os NEPs ainda necessitam de maiores estudos quanto aos 
aspectos de sua multiplicação, armazenamento e tecnologias de aplicação. Tratando-se de 
aparelhos pulverizadores utilizados na agricultura, destaca-se que a maioria dos equipamentos 
foram desenvolvidos para alcançar a máxima eficiência de aplicação de produtos químicos, 
havendo assim, uma demanda de estudos quanto ao comportamento e viabilidade de agentes 
entomopatogênicos utilizados nestes equipamentos (ALVES et al., 1998).    

Com o objetivo de testar a eficiência da aplicação com pulverizador manual foi 
avaliado a viabilidade de dois isolados de NEPs e a virulência sobre a mortalidade de lagartas 
de Galleria mellonella (L.) (Lepidoptera: Pyralidae), em condições de laboratório. 
 
 

 Material e Métodos 

 O experimento foi realizado entre os meses de setembro e outubro de 2014 no 
Laboratório de Entomologia e Controle Microbiano (LECOM) da Universidade Estadual do 
Norte do Paraná (UENP) de Cornélio Procópio, PR. 

Foram utilizados dois isolados de NEPs: RSC 05 (Heterorhabditis amazonensis) e 
NEPET 11 (Heterorhabditis sp.). Em laboratório os isolados foram multiplicados de acordo 
com a metodologia descrita por Molina et al., (2004), utilizando lagartas de último instar de 
Galleria mellonella (L.) (Lepidoptera: Pyralidae) como substrato de alimentação para os 
NEPs. A escolha destes isolados foi decorrente da avaliação prévia de sua eficiência para 
controle da cochonilha Dysmicoccus sp. (GUIDE, 2013). 

Os isolados foram preparados na concentração de 100 Juvenis Infectantes (JIs) /cm² 
da placa de petri de 9 cm de diâmetro, totalizando 5,67x10³ de JI/ 2 mL  e aplicados por dois 
diferentes métodos: 1) pulverizador manual de pressão prévia (Trapp SX-575-1), com bico de 
latão para alta pressão; e 2) micropipeta de precisão (Labmate Soft – LM1000).  

A aplicação com pulverizador foi feita em tubos de vidro de fundo chato (8,5 cm de 
altura por 2 cm de diâmetro), num volume de 10 mL/tubo com quatro repetições. Em seguida 
da aplicação, foi realizado a quantificação e a viabilidade dos NEPs contidos nos tubos, 
retirando-se cinco volumes de 0,05 mL de suspensão que foram colocadas em placas de Elisa 
e os JIs vivos contados em microscópio estereoscópio. Em seguida, foram retirados mais dois 
mL, aplicados em placas de Petri de 9 cm de diâmetro contendo 10 lagartas de G. mellonella 
de último instar e dois papéis filtro. Paralelamente foram quantificados os NEPs retirados da 
suspensão original, sem pulverizar para comparação da viabilidade.  

Na aplicação com micropipeta, após a quantificação, os JIs também foram aplicados 
da mesma forma que o tratamento com pulverizador. 

Após cinco dias da aplicação foi avaliada a virulência dos isolados, contando-se as 
lagartas mortas e com sintomas de mortalidade por NEPs. Após sete dias, as lagartas mortas 
foram dispostas em armadilha White (WHITE, 1927), método utilizado para a coleta dos JIs, 
sendo o volume quantificado, assim como também os NEPs que encontravam-se em 
suspensão na água coletada das placas. Esta quantificação ocorreu até o sétimo dia após o 
início da emergência dos NEPs.  

O experimento foi conduzido em delineamento fatorial 2 x 2 (dois isolados: RSC 05 e 
NEPET 11 e dois métodos de aplicação), com quatro repetições por tratamento. Os resultados 
foram submetidos à análise de variância e as médias dos dados comparadas pelo teste de 
Tukey, a 5% de probabilidade, utilizando-se o programa estatístico Sisvar.  

 

Resultados e Discussão 

Observou-se que a viabilidade dos NEPs não foi alterada, não havendo registro de 
mortalidade de JIs, independente do isolado utilizado. O número médio quantificado do 
isolado RSC 05 foi de 4,3x10-3 JIs / 2 mL de suspensão, não havendo diferença significativa 
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com o isolado NEPET 11 que foi de 4,4x10-3 JIs / 2 mL de suspensão (Tabela 1). Porém, estes 
valores, em ambos os isolados, foram menores que a concentração da suspensão original 
(5,6x10-3 ± 74 JIs em ambos os isolados, sem aplicação com o pulverizador), o que em 
hipótese pode-se concluir que o sistema de pulverização não inviabiliza os NEPs que passam 
pelo bico, mas restringe 23,3% para RSC 05 e 22,1% em NEPET 11. Este percentual 
semelhante, observado dos dois isolados, pode ser devido os NEPs avaliados pertencerem ao 
mesmo gênero (Heterorhabditis), e possuírem características morfológicas parecidas.  

Mesmo com esse percentual de perda de NEPs pela aplicação com o pulverizador, a 
mortalidade observada em lagartas de G. mellonella após a inoculação não foi alterada, 
comprovando que a passagem pelo sistema de pulverização não reduziu a infectividade dos 
JIs de ambos os isolados. 

Na avaliação de produção de JIs ao longo de sete dias, não houve diferença na 
comparação isolada entre método de aplicação e isolados, conforme Tabela 2. 

 
Tabela 1. Médias da quantificação (Q) de Juvenis Infectantes (JIs) de 2 mL de 

suspensão dos isolados NEPET 11 (Heterorhabditis sp.) e RSC 05 (Heterorhabditis sp.) após 
aplicação com micropipeta (MICRO) e pulverizador (PULV) e os percentuais de viabilidade 
(VIAB) dos JIs e mortalidade (MORT) de Galleria mellonella, após cinco dias da aplicação, 
em laboratório. Cornélio Procópio – PR, 2015. 
 MICRO PULV 
 Q VIAB (%) MORT (%) Q VIAB (%) MORT(%) 
NEPET 11 5674 100 100 4422 95,8 100 
RSC 05 5674 100 100 4354 95,5 100 

 
   
Tabela 2. Médias da produção total durante sete dias de coleta de Juvenis Infectivos 

(JIs) dos isolados NEPET11 (Heterorhabditis sp.) e RSC 05 (Heterorhabditis sp.) em 10 
lagartas de Galleria mellonella após inoculação por diferentes métodos de aplicação 
(pulverizador e micropipeta). Cornélio Procópio - PR, 2015.  
EFEITO ISOLADO PULV+MICRO NEPET11+RSC05 
NEPET 11 8,8 x105 A* -  
RSC 05 6,7 x105   A - 
PULV - 6,5x105  A*  
MICRO - 9,0x105  A 
* Médias seguidas de mesma letra, maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo Teste de Tukey 
P≤0,05. Comparação do efeito isolado  

 
Entretanto, na comparação dos efeitos desdobrados, dentro dos tratamentos, o isolado 

NEPET 11, aplicado com a micropipeta, produziu mais JIs entre método de aplicação e 
isolados (Tabela 3). O isolado RSC 05 não apresentou diferença entre os métodos de 
aplicação, assim como o método de aplicação por pulverização não apresentou efeito entre 
isolados (Tabela 3). Mesmo não reduzindo a viabilidade na aplicação com o pulverizador, o 
isolado NEPET 11 apresentou uma menor produção em lagartas de G. mellonella, o que pode, 
em hipótese, ter alterado algum comportamento bioecológico da espécie em questão. Maiores 
estudos deverão ser realizados para melhor elucidar este efeito.  
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Tabela 3. Médias da produção total de sete dias de Juvenis Infectivos (JIs) dos 
isolados NEPET11 (Heterorhabditis sp.) e RSC 05 (Heterorhabditis sp.) e dos métodos de 
aplicação com pulverizador (PULV) e micropipeta (MICRO), com seus efeitos desdobrados 
entre tratamentos. Cornélio Procópio - PR , 2015.  
EFEITO DE DESDOBRAMENTO MICRO PULV 
NEPET 11 11,9x105 Aa* 5,8x105     Ab 
RSC 05   6,1x105     Ba 7,3,x105    Aa 
Médias seguidas de mesma letra maiúsculas nas colunas e minúsculas nas linhas não diferem 
entre si pelo Teste de Tukey P≤0,05.  
 
 

Conclusão 

O uso de pulverizador manual restringe a passagem de Juvenis Infectantes (JIs) em 
23,3% para o isolado RSC 05 e 22,1% em NEPET 11, porém não altera a viabilidade dos JIS. 

Os JIs dos isolados NEPET 11 e RSC 05 não sofreram alterações para causar 
infectividade e morte em lagartas de G. mellonella, entretanto, para o isolado NEPET 11 a 
aplicação com pulverizador reduz a quantidade de JIs produzidos, quando comparado a 
aplicação com micropipeta.  
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Temática: Entomologia 

Resumo  

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é matéria-prima de múltiplos produtos no 
mercado e apresenta alto teor nutricional. Dentre as pragas associadas a essa cultura, o 
Percevejo de renda, Vatiga sp. vem se destacando, embora pois pouco se saiba sobre seus 
efeitos na planta e na produção. Sua ocorrência associada a cultura da mandioca passou a ser 
preocupante, uma vez que são insetos sugadores de seiva, hábito este que pode levar desde o 
retardo no desenvolvimento até a morte da planta. O trabalho buscou avaliar o nível de dano, 
índice de clorofila e pigmentos fotossintetizantes em folhas de mandioca infestadas com 
diferentes densidades populacionais de Vatiga sp. O experimento foi realizado em condições 
de campo, inteiramente casualizado (fatorial 6x5), em Marechal Cândido Rondon/PR com a 
variedade Santa Helena (Fécula Branca). Populações altas causaram queda da folha em 
apenas 10 dias, chegando a 100% de queda foliar aos 30 dias de permanência com populações 
acima de 20 insetos por folha. Para a variável índice de clorofila, apenas os tratamentos com 
40, 80 e 160 insetos por folhas apresentaram diferenças estatísticas significativas entre o 
tempo avaliado de 20 dias e os anteriores. 
 
Palavras Chave: Índice de clorofila, pigmentos fotossintetizantes, dano foliar, Vatiga sp., Manihot 
esculenta. 

Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz), é alimento importante para milhões de 
pessoas de vários países das regiões tropicais e subtropicais. É originária das Américas, 
cultivada basicamente por pequenos agricultores com uso de pouca tecnologia moderna. A 
América Latina é a terceira maior produtora mundial de mandioca (cerca de 31,7 milhões t), 
cabendo ao Brasil, o maior percentual (72,7%), dentro da região. Os percevejos de renda 
(Hemiptera: Tingidae) atacam a cultura apenas em países das Américas Central e do Sul, 
podendo incidir em elevadas populações. Os mesmos têm aumentando nas últimas safras, o 
que tem suscitado preocupação por parte de agricultores e agentes de assistência técnica. 

A postura do percevejo-de-renda é endofítica. As ninfas apresentam cinco instares e 
possuem coloração esbranquiçada. Os adultos são acinzentados a castanho avermelhados. 
Tanto os adultos como as ninfas causam danos à cultura e se distribuem na face inferior das 
folhas, podendo ser encontrados, principalmente, do ponteiro ao terço-médio da planta. 
Alimentam-se sugando o limbo foliar, ocasionando inicialmente pontuações esbranquiçadas a 
amareladas, passando posteriormente a marrom-avermelhadas (FARIAS & ALVES, 2004). 
Devido às lesões ocorre redução da taxa fotossintética, queda das folhas inferiores e em 
ataque severo, pode ocorrer desfolhamento da planta (PIETROWSKI et al., 2010). Alguns 
estudos indicam que o inseto tem potencial de reduzir a produtividade, contudo, esse 
potencial é variável dentro das variedades e da presença de outras insetos pragas. Pesquisas 
desenvolvidas em Planaltina, DF, indicaram uma perda de 50% no terço superior da parte 
aérea e de 21% no rendimento de raízes (FARIAS & ALVES, 2004). Assim, o objetivo deste 
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estudo é avaliar se há variação no teor de clorofila das folhas atacadas pelo percevejo de 
renda. 

Material e Métodos 

 O experimento foi realizado a campo, em área experimental da Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná, Campus Marechal Cândido Rondon (-24° 33' 22'' de latitude e -54° 03' 
24'' de longitude), onde foi plantada mandioca (Manihot esculenta) variedade Santa Helena 
(Fécula Branca) em outubro de 2013 com avaliação em fevereiro e março de 2014, no 
primeiro ciclo da planta.  

Foram avaliadas seis populações de percevejo de renda (0, 10, 20, 40, 80 e 160 
insetos adultos/folha) em cinco períodos de permanência dos insetos nas folhas da mandioca 
(0, 5, 10, 20 e 30 dias). As folhas foram selecionadas, tomando-se cuidado de padronizar as 
mesmas quanto à luminosidade (todas recebendo condições de luz semelhantes) e condições 
de sanidade (todas sadias, sem manchas ou indicativos de doenças ou danos ou lesões por 
pragas ou doenças). Adultos de percevejo de renda (Vatiga sp.) foram coletados no campo e 
as populações de cada tratamento foram separados em laboratório para instalação do 
experimento. Com auxílio de gaiolas tipo voal (50x50 cm) os insetos foram mantidos nas 
folhas previamente selecionadas.  

Após cada período de infestação (5, 10, 20 e 30 dias) as gaiolas foram retiradas, os 
insetos eliminados e realizada as avaliações de índice de clorofila, pigmentos 
fotossintetizantes e nota pela escala de dano (nota 1 – folha sem danos; nota 2 – folha com 1 a 
20 % de dano; nota 3 – folha com 21 a 40% de dano; nota 4 – folha com 41 a 60% de dano; 
nota 5 – folha com 61 a 80% de dano; nota 6 – folha com 81 a 100% de dano; nota 7 – folha 
com áreas secas; nota 8 – folhas secas). 

O experimento foi conduzido no delineamento experimental inteiramente casualizado 
em esquema fatorial 6x5, com 8 repetições para cada população do inseto.   

O índice de clorofila determinado utilizando clorofilômetro digital com Datalogger 
modelo SPAD – 502 da KONICA MINOLTA e teor de clorofila A e B pelo método 
espectofotométrico (SIMS e GAMON, 2002). A determinação do conteúdo de carotenóides 
foi feita através de metodologia descrita por Sims & Gamon (2002). Para a determinação de 
pigmentos fotossintetizantes foi realizada conforme método de Nagata & Yamashita (1992). 
Os resultados obtidos (em µmol mL-1) foram corrigidos de acordo com os pesos moleculares 
propostos por Lichtenthaler (1987): Cla = 893.5 g mol-1 Clb = 907.5 g mol-1 e carotenóides 
totais = 550 g mol-1, e posteriormente expressos em mg.g.p.f-1. 

Resultados e Discussão 
As folhas com alta densidade populacional do inseto começaram a cair a partir do 

décimo dia, sendo progressivo ao longo do tempo, chegando a 100% de queda aos 30 dias 
para as populações de 20, 40, 80 e 160 insetos. Foi possível observar diferença entre os 
grupos de populações ao longo do tempo para a avaliação de notas (Figura 1). 

No teste com o clorofilômetro, foi verificado variação nas populações mais altas a 
partir do vigésimo dia de avaliação. Como as folhas caíram, não foi possível realizar 
medições nas folhas com populações acima de 10 insetos na avaliação de 30 dias, 
consequentemente, nem sendo realizada a comparação das médias por ausência dos valores 
(Tabela 1). Apenas os grupos com 40, 80 e 160 insetos por folhas apresentaram diferenças 
estatísticas entre o tempo de 20 dias e os anteriores (p<0,05). 

Altas infestações de ninfas e de adultos do Percevejo de renda reduziram a 
produtividade da parte aérea e das raízes em mandioca de diferentes variedades em trabalho 
realizado por FIALHO et al. 2009.  Porém, não há estudos anteriores que revelem valores 
indicativos para teor de clorofila e avaliação de danos foliar que possam ser comparados com 
presente estudo. Mas sabe-se que a relação entre o teor absoluto de clorofila e o teor relativo 
de clorofila obtido pelo SPAD confere em vários estudos (JESUS e MANARECO, 2008) 
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Figura 1. Média das notas observadas na avaliação ao longo do tempo nas folhas de mandioca 
com infestação de percevejo de renda em folhas de mandioca, Marechal Cândido Rondon-PR.  

 
Tabela 1. Comparação das médias do índice de clorofila nas folhas de mandioca com 
infestação de percevejo de renda. 

POPULAÇÃO 
 DIAS DE PERMANÊNCIA 

0   5 10 20 30 
0 54,1 aA 55,60 aA 55,60 aA 52,94 aA 49,75 
10 52,2 aA 53,85 aA 54,39 aA 51,80 aA 35,48 
20 53,7 aA 53,40 aA 53,44 aA 52,86 aA 
40 53,9 aA 53,31 aA 53,04 aA 43,33 abB 
80 55,1 aA 52,83 aA 51,45 aA 39,53 abB 
160 54,3 aA 49,90 aA 47,17 aA 37,80 bB 

*Médias seguidas pela mesma letra minúscula em coluna e maiúscula em linha não diferem entre si no 
teste de Tukey (p≤0,05). 
 

Como houve queda das folhas continuamente a partir da segunda avaliação, não foi 
possível coletar o mínimo de amostras para fazer comparação estatística na avaliação de 30 
dias. Na Tabela 2 é verificado que o teor de clorofila A e B cai continuamente ao longo do 
tempo enquanto o de carotenoides aumentou. 

 
Tabela 2. Comparação das médias, ao longo do tempo, dos pigmentos fotossintetizantes 
atacados por Vatiga sp. em experimento a campo em Marechal Cândido Rondon/PR.  

Avaliação 
CLOROFILA a CLOROFILA b CAROTENÓIDES 

 (mg.g.p.f-1) (mg.g.p.f-1) (mg.g.p.f-1) 
0 inseto 0,8948  1,0847  0,7145  
5 dias 0,7327 a 0,9069 a 0,7017 a 

10 dias 0,5989 b 0,6390 b 0,7428 b 
20 dias 0,5487 b 0,5536 b 0,7562 b 
CV % 35,89   27,21   4,52   

*Médias seguidas pela mesma letra minúscula em coluna não diferem entre si no teste de Tukey 
(p≤0,05). 

 
Tais condições indicam que houve redução no índice de clorofila ao longo do tempo 

corroborando com a afirmação de outros autores, que a taxa fotossintética é reduzida com a 
atuação do inseto na planta. Demonstrando, também, resposta da planta à injuria do inseto 
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através do índice de carotenoide que aumentou ao longo do tempo (carotenoides estão ligados 
as cores amarelo ao vermelho dos vegetais em reposta ao envelhecimento). A função dos 
carotenoides na fotossíntese são: pigmentação para absorção de luz e fotoprotetores contra 
danos oxidativos, onde níveis de carotenoides aumentam em casos de senescência da planta 
(UENOJO et al. 2007). 

Conclusão 

Altas populações de percevejo de renda causam danos foliar em plantas de mandioca, 
apresentando redução no índice de clorofila ao longo do tempo do ataque. A folha sofre 
senescência quando atacadas por mais de 10 dias por populações acima de 20 insetos por 
folha, chegando a 100% de queda foliar quando perduram 30 dias. Há variação no índice de 
pigmentos fotossintetizantes das folhas ao longo tempo indicando que a presença do inseto 
sugador causa alterações bioquímicas na planta. 
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Temática: (Entomologia) 
 

Resumo  

O uso de armadilhas coloridas é uma estratégia utilizada no monitoramento de 
insetos, contudo, para a cultura da mandioca não existem estudos neste sentido. Assim, o 
objetivo deste trabalho foi avaliar o uso de armadilhas coloridas para amostragens de insetos 
pragas na cultura da mandioca. Para tal, foram confeccionadas armadilhas nas cores azul, 
vermelho, verde, branca e amarela. O delineamento experimental foi de blocos ao acaso com 
cinco repetições, instalados em área comercial de mandioca no período de novembro (2013) 
a abril (2014), época em que as populações dos insetos pragas surgem na cultura.  As 
armadilhas foram substituídas semanalmente e os insetos coletados quantificados.  Os dados 
foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste Tukey a 5% de 
probabilidade. Foram capturados 168.453 insetos nesse período, sendo que a cor azul e 
branca foram as mais atrativas, capturando 43,81% e 40,26%, respectivamente. Dentre os 
insetos capturados, o maior número foi das ordens Diptera e Thysanoptera. A Ordem Diptera 
foi mais atraída pelas cores vermelho e verde, enquanto que a ordem Thysanoptera foi mais 
atraída às cores amarelo, azul e branco. Dentre os insetos considerados pragas na cultura, as 
armadilhas coloridas foram eficientes para amostragem de tripes. 
 
Palavras Chave: Manihot esculenta, controle comportamental, pragas da mandioca.  

Introdução 

Historicamente, a mandioca apresentava poucos problemas com insetos praga, 
contudo, com a monocultura e uso abusivos de inseticidas químicos, seu cultivo também vem 
apresentando infestações de ácaros, cochonilhas da parte aérea e das raízes, congo, 
mandarová, mosca branca, percevejo de renda e tripes em níveis que causam prejuízos 
econômicos (PIETROWSKI et al., 2010). A cultura é afetada por diversos artrópodes e, 
segundo Bellotti et al. (1999), cerca de 200 espécies são associadas a seu cultivo, das quais, 
muitas são específicas e adaptadas de maneira variável aos fatores naturais de resistência da 
planta hospedeira, como os compostos cianogênicos, e, que co-evoluíram com a cultura 
(BELLOTTI et al., 2012).  

Embora várias pragas podem atacar esta cultura, poucas informações existem sobre 
elas, indicando a falta de conhecimento sobre estes insetos, bem como sobre estratégias de 
monitoramento, de determinação de nível de controle e de produtos para seu controle. Tais 
conhecimento são importantes face a importância da cultura como fonte alimentar. Neste 
sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar o uso de armadilhas coloridas para amostragem 
de insetos pragas na cultura da mandioca. 

 
 

Material e Métodos 
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 O experimento foi conduzido na cidade de Marechal Cândido Rondon/PR, em área 
comercial (latitude: 24º 33' 22" S, longitude: 54º 03' 24" W e Altitude: 410m) de mandioca 
da variedade Baianinha, sendo utilizada uma área de cinco hectares. O delineamento 
utilizado foi de blocos ao acaso. Inicialmente montou-se um experimento piloto a fim de 
definir se todas as cores testadas teriam eficiência de coleta. Para esta etapa foram utilizadas 
armadilhas nas cores azul, vermelho, verde, branca e amarela, com cinco repetições. Em uma 
segunda etapa, após a seleção das cores, o experimento passou a ser realizado somente com 
as cores azul, branco e amarelo, passando-se então para seis repetições por tratamento.  

As armadilhas foram confeccionadas com pratos de plásticos (16cm de diâmetro) 
revestidos com cola adesiva entomológica, presas em estacas a 150 cm de altura, fixadas 
entre as fileiras de mandioca. As amostragens foram realizadas no período de novembro a 
abril, época em que as populações dos insetos pragas surgem na cultura e substituídas 
semanalmente. As armadilhas retiradas foram levadas ao laboratório para triagem e 
quantificação dos insetos coletados.  Os dados foram submetidos à análise de variância e as 
médias comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

Resultados e Discussão 
As porcentagens de insetos coletados na primeira fase do trabalho, com armadilhas 

de cinco cores, são indicadas na Figura 1. Observou-se maior eficiência de coleta das cores 
azul, branca e amarela, as quais juntas coletaram 95% dos insetos amostrados. 

 

 
Figura 1. Porcentagens de insetos coletados em armadilhas coloridas instaladas na cultura da 
mandioca. Marechal Cândido Rondon-PR durante o período de novembro/2013 a 
janeiro/2014.  
 

As coletas foram quantificadas em nível de Ordem, em virtude de ficarem com as 
estruturas danificadas ao se debaterem na cola entomológica, não permitindo a identificação 
em táxons inferiores. Dentre as ordens de insetos amostradas (Figura 2), observou-se que a 
maioria dos insetos pertencem às ordens Diptera e Thysanoptera, sendo que a ordem Diptera 
foi mais atrativa às cores vermelho e verde e a ordem Thysanoptera às cores amarelo, azul e 
branco.  

Segundo Pietrowski et al. (2010), na cultura da mandioca na região centro sul do 
Brasil, destacam-se como pragas da parte aérea o mandarová, mosca branca, percevejo de 
renda, cochonilha e o tripes.  
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Figura 2. Porcentagens das ordens de insetos capturados nas armadilhas das diferentes cores, 
instaladas na cultura da mandioca. Em Marechal Cândido Rondon/PR de novembro/2013 a 
janeiro/2014. 
 

Considerando que dentre os insetos coletados, apenas a ordem Thysanoptera é 
considerada como praga da cultura da mandioca, causando danos alimentando-se das folhas 
jovens da planta, o que faz com que esta não se desenvolva corretamente, ficando com folhas 
deformadas, com pontuações de cor marrom (PIETROWSKI et al., 2010), optou-se por 
detalhar apenas os resultados desta ordem (Tabela1). 

 
Tabela 1. Número de insetos da ordem Thysanoptera coletados nas armadilhas coloridas ao 
longo do tempo. De janeiro/2014 a abril/2014 em Marechal Cândido Rondon/PR. 

COR 28/01 04/02 11/02 18/02 05/03 24/03 07/04 MÉDIA 

BRANCA 1254 Aa 1130 Aa 1171 Aa 649 Ba 481 Ba 221 Ca 252 Ca 737 a 

AMARELO 967 Aa 675 Aa 376 Bb 408 Ba 417 Ba 260 Ba 367 Ba 496 b 

AZUL 1054 Aa 844 Aa 1312 Aa 637 ABa 593 Ba 241 Ba 303 Ba 712 a 

MÉDIA 1092 A 883 A 953 A 564 AB 497 B 241 B 307 B 
*Médias seguidas pela mesma letra minúscula em coluna e maiúscula em linha não diferem entre si no 
teste de Tukey (p≤0,05). 
 

Observou-se que na média das coletas, a cor branca foi a que apresentou maior 
número de insetos, seguidos da cor azul e amarela, sendo esta diferença significativa somente 
quando observado o número médio de insetos capturados pela armadilha de cor amarela, que 
foi significativamente inferior as duas outras cores. As cores azul e branca são 
conhecidamente atrativas aos tripes (LIANSHENG et al. 2013), sendo, portanto, as melhores 
cores para definição de métodos de amostragens para estes insetos.  

Porém, considerando estudos com tripes, há variação nos resultados com armadilhas 
coloridas. Em alface, Gaertner & Borba (2014), verificaram maior atratividade pela cor 
amarela em teste com as cores verde, azul, branco e amarelo. Em flores, a cor amarela é mais 
atrativa (BLUMTHAL et al. 2005), enquanto amarelo e branco foram mais atrativos que azul 
em cultivo de abacate (HODDLEA et al., 2002). No entanto, para Yudin et al. (1987), a 
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armadilha branca exerceu maior atração para o Thrips spp. em comparação às outras 14 cores 
testadas. E a cor azul mais viável em videiras (MODESTO et al.2010) e citrus 
(ELEKCIOĞLU, 2013) se comparado com as cores amarelo e branco. Considerando essas 
variações de preferência, muito provavelmente há influências extras, como o tipo de cultura e 
espécie do Thysanoptera, mas com predominância da preferência pelas cores azul, branco e 
amarelo. 

Conclusão 

As armadilhas coloridas foram eficientes para amostragens de tripes, sendo as cores 
azul e branca, as melhores para serem utilizadas como armadilhas para amostragem de tripes 
na cultura da mandioca. 
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Temática: Entomologia 
 

Resumo 

Atualmente vem ocorrendo um aumento no ataque da mosca do broto em plantações 
de mandioca, causando danos a esta cultura, principalmente devido à redução da qualidade e 
quantidade de manivas. Uma das formas mais eficientes para o controle desta praga é através 
da utilização de variedades resistentes; desta forma, é preciso definir quais as variedades que 
apresentam menor preferência de ataque por esta praga. Neste contexto, o objetivo desse 
trabalho foi avaliar genótipos oriundos dos programas de melhoramento da Embrapa 
Mandioca e Fruticultura e Embrapa Cerrados, quanto à incidência de danos da mosca do 
broto Neosilba perezi. Para isto, 30 genótipos foram avaliados a campo, anotando-se o 
número de plantas com a presença de exsudações características do ataque da praga e/ou a 
quebra da dominância apical, e analisadas estatisticamente utilizando o teste de Scott-Knott a 
5%. Os genótipos menos atacados pela praga foram 864/10, Baianinha, 2010-55-06, 2010-55-
02, 532/10, 519c, 2010-56-18, 25/09, 2010-57-21, 2010-60-57, 329/10, IPR-União, 2010-55-
09, 583/10, Santa Helena, 2010-60-29, 2010-55-04, 2010-55-01 e IAC-90. Neste trabalho 
pôde-se observar uma grande diferença na porcentagem de ataque entre os genótipos 
estudados, sendo possível selecionar genótipos mais resistentes. Deve-se agora avançar em 
estudos referentes aos fatores ligados a esta diferença de ataque. 
 
Palavras Chave: Resistência varietal, Inseto-praga, Manihot esculenta 

Introdução 

A mosca do broto, Neosilba perezi (ROMERO; RUPPEL, 1973) 
(Diptera: Lonchaeidae), são insetos de cerca de 4,5 mm de comprimento, de coloração azul-
escura metálica e asas hialinas. As fêmeas ovipositam na parte apical dos brotos de mandioca, 
entre as folhas ainda não expandidas, podendo ser observado posturas com três a oito ovos 
por plantas (BELLOTTI; SCHOONHOVEN, 1978; KING; SAUNDERS, 1984; HOGUE, 
1993). 

Ao eclodirem, as larvas perfuram e se alimentam da região apical da planta, sendo 
possível observar presença de exsudação de cor branca a amarelada, passando a marrom, 
quando o dano é mais velho (FARIAS; MATTOS; FERREIRA FILHO, 2007). A alimentação 
dessas larvas acaba ocasionando a morte da brotação e quebra de dominância apical da planta, 
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o que induz a emissão de brotos laterais, retardando assim, o desenvolvimento normal das 
plantas jovens (BOZA; WADDILL, 1978; WADDILL; WEEMS, 1978). 

Os prejuízos econômicos que podem ser originados pelo inseto ainda não estão muito 
bem definidos, pois muitas vezes há ausência de correlações com a idade das plantas ou com 
fatores climáticos e sazonais. De acordo com o Centro Internacional de Agricultura Tropical 
(1977), plantas atacadas pela mosca do broto podem reduzir sua produção em 15 a 34%. Já 
em experimentos conduzidos pelo mesmo CIAT, simulando-se o dano da mosca mediante 
destruição das gemas terminais, verificou-se que os danos nas gemas ocasionados pela praga 
nos dois ou três primeiros meses de desenvolvimento das plantas podem gerar uma redução 
na produção de material de propagação, mas não no rendimento das raízes (CIAT, 1981). Da 
mesma forma, Schmitt (1984) concluiu que o dano na cultura pode ocasionar perdas de 5% na 
produção de manivas e sementes, nos três primeiros meses. Farias, Mattos e Ferreira Filho 
(2007) verificaram que o ataque da mosca-do-broto na cultura da mandioca não influenciou 
na produção de raízes, no número de hastes e nem no teor de amido das variedades estudadas, 
mas afetou a qualidade do material de propagação.  

O manejo do inseto em pequenos cultivos pode ser realizado por meio da retirada e 
posterior queima dos brotos atacados (CIOCIOLA; SAMWAYS, 1979) que, juntamente com 
a prática da rotação de culturas com espécies cultivadas não hospedeiras, pode diminuir 
significativamente a presença da mosca do broto nos cultivos de mandioca (FARIAS, 1995b). 
Adicionalmente a estas práticas, o plantio de cultivares que possuem menor incidência de 
mosca do broto ou fora da época de maior ocorrência da mesma, diminui a incidência do 
ataque (GISLOTI, 2009; LOURENÇÃO, 1996). Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi 
avaliar genótipos oriundos do programa de melhoramento da Embrapa Mandioca e 
Fruticultura e Embrapa Cerrados, quanto à incidência de danos da mosca do broto N. perezi. 

 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido na Estação Experimental de Entre Rios do Oeste 
Professor Alcibíades Luiz Orlando, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste 
campus de Marechal Cândido Rondon/PR na safra 2014/2015. 

Os clones utilizados no ensaio foram provenientes do programa de melhoramento de 
mandioca, da Embrapa Mandioca e Fruticultura, (2010-51-20, 2010-55-06, 2010-55-01, 
2010-55-02, 2010-55-04, 2010-55-09, 2010-56-03, 2010-56-18, 2010-57-21, 2010-58-03, 
2010-59-21, 2010-59-25, 2010-59-27, 2010-59-34, 2010-60-29, 2010-60-57, 2010-60-61, 
2010-60-63, 2010-60-71), Embrapa Cerrados (864/10, 532/10, 519c, 25/09, 329/10, 583/10) e 
variedades locais (Baianinha, IPR-União, Santa Helena, IAC-90 e Cascuda), utilizadas como 
padrões. 

A parcela amostral consistiu em quatro linhas com 10 plantas por linha, totalizando 
40 plantas por parcela. A avaliação foi realizada no mês de março de 2015, na qual foram 
observadas todas as plantas da parcela, anotando-se o número de plantas atacadas pela mosca 
do broto; estas plantas apresentavam exsudações características do ataque da praga e/ou a 
quebra da dominância apical. 

Os dados de porcentagem de plantas atacadas foram submetidos ao teste F da análise 
de variância segundo o modelo estatístico do delineamento em blocos casualizados com 30 
tratamentos e três repetições. Os dados foram transformados para arcsen [raiz (%/100)] 
visando o atendimento das pressuposições da análise de variância. As médias dos tratamentos 
foram agrupadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de significância. As análises foram realizadas 
com auxílio do programa estatístico Sisvar (FERREIRA, 2011). 

Resultados e Discussão 
Os genótipos menos atacados pela mosca do broto foram 864/10, Baianinha, 2010-

55-06, 2010-55-02, 532/10, 519c, 2010-56-18, 25/09, 2010-57-21, 2010-60-57, 329/10, IPR-
União, 2010-55-09, 583/10, Santa Helena, 2010-60-29, 2010-55-04, 2010-55-01 e IAC-90 
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diferindo estatisticamente dos demais genótipos avaliados, sendo que a porcentagem de 
infestação variou de 5,86% a 34,60% dentro deste grupo (Tabela 1). Lourenção et al. (1996) e 
Gisloti (2009) também observaram que alguns genótipos de mandioca são menos atacados 
pela praga. 

Gisloti (2009) observou que as variedades IAC Caapora e Cascuda apresentavam 91,7 
e 73,4% das plantas livres do ataque desta praga, médias muito semelhantes às observadas 
nos genótipos menos atacados no presente estudo. Quando compara-se a porcentagem de 
plantas da variedade Cascuda e Santa Helena (Fécula Branca) em ambos os estudos, pode-se 
observar uma inversão do número de plantas atacadas; neste estudo, a variedade Cascuda foi 
mais atacada, enquanto que, no de Gisloti (2009), a variedade Santa Helena acusou a maior 
percentagem de plantas infestadas. 

Os genótipos mais atacados pela mosca do broto foram 2010-60-61, 2010-56-03, 
2010-60-63, 2010-51-20, 2010-60-71, 2010-59-27 (Tabela 1). Pode-se observar neste estudo 
uma variação muito grande no número de plantas atacadas pela mosca do broto, tendo o 
genótipo menos atacado apresentado 5,86% de plantas atacadas e no outro extremo o 
genótipo 2010-59-27 teve 84,16% de plantas atacadas (Tabela 1). 

 
Tabela 1 – Porcentagem média (± EP) das plantas atacadas pela mosca do broto, Neosilba 
perezi conforme o genótipo de mandioca avaliado. Marechal Cândido Rondon, 2015. 

Genótipo Plantas atacadas (%) 
864/10 5,86 ± 0,01 c¹ 

Baianinha 6,93 ± 0,03 c 
2010-55-06 9,11 ± 0,03 c 
2010-55-02 9,52 ± 0,04 c 

532/10 9,82 ± 0,03 c 
519c 12,17 ± 0,04 c 

2010-56-18 14,44 ± 0,12 c 
25/09 16,15 ± 0,03 c 

2010-57-21 18,63 ± 0,01 c 
2010-60-57 18,82 ± 0,04 c 

329/10 18,97 ± 0,07 c 
IPR-União 20,86 ± 0,04 c 
2010-55-09 22,06 ± 0,11 c 

583/10 24,59 ± 0,14 c 
Santa Helena 25,02 ± 0,01 c 
2010-60-29 29,26 ± 0,10 c 
2010-55-04 32,46 ± 0,10 c 
2010-55-01 32,60 ± 0,11 c 

IAC-90 34,30 ± 0,10 c 
Cascuda 39,81 ± 0,06 b 

2010-59-34 39,96 ± 0,09 b 
2010-58-03 44,76 ± 0,13 b 
2010-59-25 48,98 ± 0,06 b 
2010-59-21 55,23 ± 0,12 b 
2010-60-61 63,33 ± 0,25 a 
2010-56-03 63,73 ± 0,06 a 
2010-60-63 63,76 ± 0,23 a 
2010-51-20 66,52 ± 0,05 a 
2010-60-71 80,94 ± 0,01 a 
2010-59-27 84,16 ± 0,05 a 

C.V.² 32,83 
*Dados originais apresentados. Para análise, foram transformados para arcsen [raiz (%/100)]. 
¹Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem entre si pelo Teste Tukey (P≤ 0,05). 2 Coeficiente de 
variação. 
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Não há trabalhos relacionando quais os fatores conferem maior ou menor incidência 
de danos da mosca do broto N. perezi em mandioca; algum composto volátil pode agir, 
atraindo ou repelindo a oviposição desta praga em determinado genótipo, ou ainda algum 
composto presente na planta pode interferir no desenvolvimento da larva nos ponteiros. 
Independente disso pode-se observar que existem fatores envolvidos na seleção do hospedeiro 
pela mosca do broto ou no desenvolvimento das larvas nos ponteiros, pois grupos distintos 
em relação à incidência de ataque da mosca do broto ficaram caracterizados (Tabela 1). 
Assim, os programas de melhoramento genético de mandioca podem contribuir 
decisivamente para a minimização dos prejuízos ocasionados por esse inseto praga. 
 

Conclusão 

Há comportamento diferencial de genótipo de mandioca em relação aos danos e à 
incidência de mosca do broto, o que pode ser levado em consideração na estratégia de seu 
manejo. 
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Temática: Entomologia 
 

Resumo  

Dentre as pragas que atacam a cultura da mandioca, o percevejo de renda se destaca,  
manifestando sintomas nas folhas, devido à sucção contínua de seiva, diminuindo a capacidade 
fotossintética, favorecendo a senescência precoce das folhas e reduzindo produção de raízes. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar mecanismos de defesa em folhas de mandioca atacadas por 
populações de Vatiga sp.Foram avaliadas 6 populações de percevejo de renda (0, 10, 20, 40, 80 
e 160 insetos adultos/folha) em 5 períodos de permanência dos insetos nas folhas da mandioca 
(0, 5, 10, 20 e 30 dias) e retirados amostras de folhas em cada período de infestação para 
dosagem enzimática, como indicativo de indução de resistência. Para peroxidase, 
polifenoloxidase e açúcares redutores no período do 5º ao 10º dia de avaliação foram 
semelhantes na atividade, mas diferindo estatisticamente no 20º dia de avaliação. Para proteínas 
totais houve incremento significativo no 5º dia de avaliação em relação aos demais.Resultados 
indicam a presença dos mecanismos de defesa, considerando o potencial do vegetal na 
resistência induzida na infestação por Vatiga sp. 

 
Palavras Chave: Indução de resistência, Manihot esculenta, Peroxidase, Polifenoloxidase, áçúcares 
redutores. 

Introdução 

A mandioca vem conquistando lugar de destaque em vários países do mundo, pela 
facilidade de adaptação às mais diversas condições edafoclimáticas e pelo fato de suprir a 
necessidade alimentar da população mais carente. Por este motivo, a cultura vem crescendo 
como monocultura, e assim, alguns insetos estão se tornando pragas importantes, como o caso 
percevejo de renda (Vatiga sp.). 

Um dos enfoques da agricultura de base agroecológica, inclui a indução de resistência, 
envolvendo a ativação de mecanismos de defesa latentes, ou existentes em baixa quantidade. 
Esta ativação pode ser obtida pelo tratamento com agentes bióticos ou abióticos.  Essas 
moléculas capazes de ativar/induzir qualquer resposta de defesa nas plantas é chamado de 
eliciadores, podendo, neste caso, atuarem como indutores de resistência. Portanto, reconhece-se, 
o grande potencial de tais compostos como uma nova geração de produtos para uso futuro como 
via de controle, reduzindo o uso de fungicidas e oportunizando o uso de agentes de biocontrole 
(STANGARLIN; PASCHOLATI, 1994). 

Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a indução de resistência, verificando 
incrementos em respostas na produção de Polifenoloxidase (PPO), Peroxidase (POX), açúcares 
redutores e proteína específica de defesa vegetal, em folhas atacadas por populações de Vatiga 
sp.  

 

Material e Métodos 

O experimento foi realizado em área experimental da Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná, Campus Marechal Cândido Rondon (-24° 33' 22'' de latitude e -54° 03' 24'' de 
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longitude), onde foi plantada mandioca (Manihot esculenta) variedade Santa Helena (Fécula 
Branca). O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 6x5, 
com 8 repetições.  Foram avaliadas seis populações de percevejo de renda (0, 10, 20, 40, 80 e 
160 insetos adultos/folha) em cinco períodos de permanência dos insetos nas folhas da 
mandioca (0, 5, 10, 20 e 30 dias). As folhas foram selecionadas, tomando cuidado de padronizar 
as mesmas quanto à luminosidade (todas recebendo condições de luz semelhantes) e condições 
de sanidade (todas aparentemente sadias, sem manchas ou indicativos de doenças ou danos ou 
lesões por pragas ou doenças).  

Adultos de Percevejo de renda foram coletados no campo e as populações de cada 
tratamento foram separados em laboratório para instalação do experimento. Com auxílio de 
gaiolas tipo voal (50x50 cm) os insetos foram mantidos nas folhas previamente selecionadas.  

Após cada período de infestação (5, 10, 20 e 30 dias) as gaiolas foram retiradas, os 
insetos eliminados e realizada a coleta das folhas para análise bioquímica de PPO, POX, 
açúcares redutores e proteína específica. Foram coletadas 0,5g de folhas frescas, onde foram 
maceradas e homogeneizadas em 4mL de tampão fosfato de sódio 0,01 M (pH 6,0) em 
almofariz de porcelana previamente resfriado durante o procedimento. O homogeneizado foi 
centrifugado a 20.000g durante 20 min. O sobrenadante obtido considerado foi armazenado em 
microtubos a 4oC para posteriores análises bioquímicas (LUSSO; PASCHOLATI, 1999). A 
atividade de POX foi determinada a 30oC, através do método espectrofotométrico direto 
(HAMMERSCHMIDT et al., 1982). A mistura da solução consistiu de 3mL do substrato para 
enzima e 20 µL de preparação enzimática. A reação foi seguida em espectrofotômetro a 470 
nm, por um período de 1 min, com as medidas de densidade óptica tomadas a cada 10 seg, 
inicinado-se logo após a adição da preparação enzimática ao substrato. A atividade foi 
determinada pela variação ocorrida entre os valores extremos situados na faixa de incremento 
linear, e expressa em variação (∆= delta) de unidade de absorbância (abs). min-1 mg proteína-1. 

A atividade das PPO foi determinada usando-se metodologia de Duangmal & Apeten 
(1999). O ensaio constituiu em mensurar a oxidação do catecol convertido em quinona, reação 
esta mediada pela enzima PPO. A reação se desenvolveu misturando-se 2mL do substrato e 100 
µL da preparação enzimática. A temperatura da reação foi de 30 ºC e as leituras em 
espectrofotômetro, a 420 nm, foram realizadas de forma direta por um período de 2 min, com as 
medidas de densidades ópticas tomadas a cada 15 seg, iniciando-se logo após a adição da 
preparação enzimática ao substrato. O diferencial entre o aumento constante da leitura da 
absorbância foi utilizado para a determinação da atividade. A atividade foi determinada pela 
variação ocorrida entre os valores extremos situados na faixa de incremento linear, e expressa 
em ∆ de abs. min-1mg proteína-1. 

Os açúcares redutores foram quantificados pelo método de Lever (1972), que consiste 
em extrair uma alíquota de 30 µL da solução e acrescentar a esta 1,5 mL da solução de hidrazida 
do ácido p-hidroxibenzóico 0,5% (HAPH). A mistura foi mantida a 100 oC durante 10 min, 
resfriada, e determinada a absorbância a 410 nm, onde a concentração de açúcares redutores 
(µg) expressa em mg de glicose h-1 mg proteína-1. 

 O teor de proteínas totais foi determinado pelo método de Bradford (1976), consistindo 
de 750 µL de tampão fosfato 0,01 M (pH 6,0), 50 µL de preparação enzimática e 200 µL de 
reagente de Bradford. Após adicionar o reagente sob agitação e incubar as amostras por 5 min, 
foi efetuada leitura em espectrofotômetro a 595 nm. Cada amostra foi formada por três réplicas. 
A absorbância foi plotada em curva padrão para proteína (y = 0,0299x + 0,0596, onde y é a 
absorbância a 595 nm e x a concentração de proteína (µg). 

Os valores das leituras enzimáticas foram tabulados e submetidos ao teste de Tukey, a 
5% de probabilidade, para diferenciação das médias. 

 

Resultados e Discussão 
A partir do 10º dia, as folhas com alta densidade populacional de insetos iniciaram 

abscisão, com aumento progressivo ao longo do tempo, chegando a 100% de abscisão aos 30 
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dias de permanência dos insetos nas folhas, para as populações de 20, 40, 80 e 160 insetos 
(Tabela 1).  
 
Tabela 1. Comparação das médias das notas observadas no experimento de dano foliar.  

POPULAÇÃO 
AVALIAÇÃO (DIAS DE PERMANÊNCIA) 

5 10 20 30 
0 1 aA 1 aA 2 aA 2 aA 
10 2 abA 2,5 aA 4,5 abAB 7 bB 
20 2,4 abA 4,1 abAB 5,9 bAB 8 bB 
40 2,8 abA 4,6 abcAB 6,3 bAB 8 bB 
80 3,6 abA 5,6 bcAB 6,9 bBC 8 bC 
160 4,8 bA 6,8 cAB 7,4 bB 8 bB 

*Médias seguidas pela mesma letra minúscula em coluna e maiúscula em linha não diferem entre si no 
teste de Tukey (p≤0,05). 

 
Com relação à atividade de POX, PPO, açúcares redutores e proteína específica, 

conforme observa-se na Tabela 2,são indícios de que a infestação de Percevejo de renda causa 
variação nos incrementos linear entre as atividades enzimáticas. Para POX entre do 5º ao 10º dia 
de avaliação foram semelhantes na atividade, mas diferindo estatisticamente no 20º dia de 
avaliação, uma vez que houve o aumento de tempo de permanência da infestação de Percevejo 
de renda, causando injúrias e estresse oxidativo nas células da planta. Efeito semelhante foi 
observado na atividade de PPO, onde podemos observar um efeito linear tendencioso no 
decorrer dos dias de avaliação e aumento da população, causando um escurecimento enzimático 
celular. Para açúcares redutores ocorreu diferença significativa entre os dias de avaliação e 
número de população. Em proteínas específicas totais houve incremento significativo no 5º dia 
de avaliação em relação aos demais. Esses resultados revelam um importante alvo de ação de 
elicitores presentes na planta, podendo revelar um importante alvo de ação no custo metabólico 
da planta para se defender às injurias e ativando elicitores presentes na planta. A avaliação de 30 
dias não pode ser efetuada, pois, com as quedas foliares, não sobrou amostras suficientes para 
realizar a coleta/amostragem. 

Tabela 2. Comparação das médias observadas nas folhas de mandioca submetidas ao ataque de 
Percevejo de renda em diferentes níveis populacionais ao longo do tempo. Marechal Cândido 
Rondon/PR. 

Avaliação PEROXIDASE 
(min-1 mg 
proteína-1) 

POLIFENOL 
OXIDASE 

(min-1 mg proteína-1) 

AÇÚCARES 
REDUTORES  

(mg de glicose h-1mg 
proteína-1) 

PROTEÍNAS 
TOTAIS 

(µg) 

0 inseto 0,0061 a 0,0005 a 0,0026 a 0,0366 a 
5 dias 0,0150 a 0,0003 a 0,0093 a 0,0452 a 
10 dias 0,0462 ab 0,0007 a 0,0277 b 0,0246 b 
20 dias 0,7100 b 0,0028 b 0,0445 b 0,0109 b 

*Médias seguidas pela mesma letra minúscula em coluna não diferem entre si no teste de Tukey 
(p≤0,05). 

 
 
 
 

Conclusão 

Houve incremento nas atividades de POX, PPO, açúcares redutores e proteínas 
específicas totais em decorrência ao aumento ao tempo de infestação nas folhas de mandioca 
sob ataque de Vatiga sp.Os resultados revelam um importante alvo de ação de elicitores 
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presentes neste vegetal, o que pode causar alto custo metabolito para a planta para se defender 
das injúrias. 
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Temática: Fertilidade e nutrição de plantas 
 

Resumo 

Objetivou-se avaliar a brotação de manivas provenientes das três seções de plantas de 
mandioca que foram submetidas a cinco doses de potássio. O experimento foi realizado em 
delineamento em bloco casualizado em esquema de faixa (split block), com quatro repetições, 
sendo avaliadas nas parcelas o efeito de cinco doses de potássio (0, 30, 60, 120 e 240 kg ha-1 
de K2O) e nas faixas as seções da parte aérea (pé, 1ª divisão e 2ª divisão) da planta de 
mandioca da cultivar Aciolina. As variáveis analisadas foram: Percentagem de manivas sem 
brotações (percentagem de manivas não brotadas por cova - %MSB) e número de brotações 
por maniva (total de brotos formados por cova). Manivas provenientes do pé das plantas de 
mandioca sadias apresentam menor probabilidade de ocorrerem falhas no processo de 
brotação, quando comparada com as demais seções da planta. O número de brotações por 
manivas apresentou aumento linear com as doses de potássio, independente das seções da 
planta. Na dose 240 kg ha-1 o número de brotações foi de 2,68. A percentagem de manivas 
sem brotações, independentemente da seção de origem, decresceu com o aumento das doses 
de potássio. 
 
Palavras Chave: Brotos, Estacas, Manihot esculenta. 

Introdução 

A propagação pode ser definida como o método de multiplicação de plantas que tem a 
função de perpetuar a espécie e manter características desejáveis, podendo ocorrer de forma 
assexuada ou sexuada (Hartmann et al., 2011). 

A mandioca pode ser propagada por sementes, porém este método de propagação 
apresenta baixa taxa de multiplicação, devido às sementes dormentes e germinação lenta, 
desse modo, a cultura normalmente é propagada por estaquia (maniva) (Rodrigues et al., 
2008). A principal vantagem deste método de propagação é a produção de mudas com 
uniformidade genética dos indivíduos. 

Nas primeiras semanas o crescimento da planta depende totalmente da reserva da 
maniva, logo seu estado nutricional torna-se a característica mais importante nesta fase, visto 
que as manivas que encontram-se em melhor estado nutricional, produzem plantas mais 
vigorosas, resultando em maior massa de parte aérea e de raízes (Lopez, 2002). 

Dentre os nutrientes, o potássio é extraído em maior quantidade pela mandioca e sua 
disponibilidade para as plantas afeta a produtividade da cultura e a qualidade das ramas 
utilizadas no plantio, baixando a produtividade da lavoura oriunda de manivas obtidas de 
plantas deficientes em potássio (Takahashi & Bicudo, 2005). 

Objetivou-se com este trabalho avaliar a brotação de manivas provenientes das 3 
seções de plantas de mandioca (pé, 1ª divisão e 2ª divisão), cv. Aciolina, submetidas a cinco 
doses de potássio. 
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 Material e Métodos 

O experimento foi conduzido na área experimental do Centro de Ciências Agrárias da 
Universidade Federal de Roraima, localizado no Campus do Cauamé, Boa Vista, Roraima, 
iniciando em outubro de 2013. 

As manivas foram coletadas de plantas cultivadas em cinco condições de adubação 
potássica (0, 30, 60, 120 e 240 kg ha-1 de K2O) e as seções de coleta, na parte aérea da planta, 
foram designadas por: (Pé, 1ª divisão e 2ª divisão). Adotou-se o delineamento em blocos 
casualizados com três repetições e 15 tratamentos, em esquema de faixas (split block), sendo 
avaliado nas parcelas o efeito das doses de potássio, e nas faixas, as seções da planta. 

O preparo do solo consistiu da dessecação da vegetação com glifosato. A calagem foi 
realizada a lanço (500 kg ha-1 de calcário dolomítico), 10 dias antes do plantio, e a adubação 
de fundação foi feita a lanço (500 kg ha-1 do formulado 10-10-10 NPK) antes da abertura das 
covas. As adubações de cobertura foram realizadas aos 30 e 60 DAP, a lanço na quantidade 
de 50 kg ha-1 de N (fonte uréia) e 60 kg ha-1 de K2O (fonte cloreto de potássio). Durante todo 
o período do experimento foi realizada a irrigação complementar, por aspersão. 

A parcela experimental foi constituída por nove fileiras simples de mandioca, 
espaçadas de 0,8 m, com cinco plantas em cada fileira, adotando-se o espaçamento de 0,8 x 
0,8 m. Cada faixa foi constituída por três fileiras de cada seção da planta, medindo 5 m em 
cada parcela. 

Aos 100 dias após o plantio da mandioca, cv. Aciolina foram avaliadas a percentagem 
de manivas sem brotações (percentagem de manivas não brotadas por cova -%MSB) e o 
número de brotações por maniva (total de brotos formados por cova). 

Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância e de regressão, a 5% 
de probabilidade. Selecionou-se o melhor modelo para expressar o efeito das doses de 
potássio sobre as variáveis avaliadas. Para os efeitos qualitativos empregou-se o teste de 
Tukey a 5% de probabilidade, para separação das médias. Para a variável percentagem de 
manivas sem brotações (%MSB), fez-se a transformação dos dados para Raiz (x+0,5) para 
efeito de análise estatística. 

Resultados e Discussão 
Não houve interação entre os efeitos estudados, passando-se a estudar os efeitos 

médios. Observa-se que a percentagem de manivas sem brotações, independente das doses de 
potássio, foi menor quando se empregou a seção 1 da planta, com apenas 7,34% de manivas 
sem brotações, enquanto que a seção 3 apresentou a percentagem mais elevada de manivas 
não brotadas com 28,22% (Tabela 1). Isso indica que manivas provenientes do pé das plantas 
de mandioca sadias apresentam menor probabilidade de apresentarem falhas no processo de 
brotação, quando comparada com as demais seções da planta. 

 
Tabela 1 - Percentagem de manivas sem brotações (%MSB) de plantas de mandioca da cv. 
Aciolina aos 100 dias após a brotação, provenientes das três seções de plantas submetidas a 
cinco doses de potássio 

Seções da planta %MSB 
Seção 1 (pé) 7,34 a 

Seção 2 (1ª divisão) 14,22 ab 
Seção 3 (2ª divisão) 28,22 b 

Médias seguidas de letras iguais na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. Para efeito de análise os dados de percentagem foram transformados para Raiz 
(x+0,5). 

 
Em relação às doses de potássio, independente das seções da planta, os valores foram 

melhores representados por uma função linear decrescente (Figura 1). Há uma relação 
proporcional entre as doses de potássio e a percentagem de manivas sem brotações, indicando 
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que na ausência de potássio, a percentagem de manivas não brotadas é maior (26,65%), 
reduzindo com o aumento das doses. Na maior dose de K2O (240 kg ha-1) todas as manivas 
sementes apresentaram pelo menos uma brotação viável. Contrariando resultados obtidos por 
Vilela et al. (2004) que verificaram interferência negativa de doses de potássio superiores a 
80  kg ha-1 de K2O na brotação e, como consequência no crescimento inicial da planta. 

 

 
Figura 1 – Percentagem de manivas sem brotações em função de doses de potássio da cv. 
Aciolina aos 100 DAP. 

 
A brotação das manivas pode ser inibida ou retardada quando o plantio é realizado 

muito superficialmente ou ainda com uma profundidade acima de 10 cm, além disso, os 
fatores climáticos e a qualidade das manivas ocasionam problemas na uniformização do 
desenvolvimento do plantel e apodrecimento de raízes. Tudo isso está relacionado com a não 
brotação de manivas, que é observado quando no final da colheita o número de plantas é 
menor que o número de manivas plantadas (Mattos, 2006). 

Pode-se verificar na Tabela 2 que os efeitos simples das três seções da planta de 
mandioca, bem como das cinco doses de K, a qual essas seções foram submetidas, 
influenciaram significativamente o número de brotações por maniva aos 100 DAP até 1% de 
probabilidade pelo teste F, não havendo significância da interação entre os dois fatores. 

 
Tabela 2 - Número de brotações por maniva de plantas de mandioca da cv. Aciolina aos 100 
dias após a brotação, provenientes das três seções de plantas submetidas a cinco doses de 
potássio 

Seções da planta NBM 
Seção 1 (pé) 3,0 a 

Seção 2 (1ª divisão) 2,2 b 
Seção 3 (2ª divisão) 1,6 c 

Médias seguidas de letras iguais na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 

 
Independente das doses de K, o maior número de brotações por maniva foi obtido na 

seção 1 (3,0), seguida pela seção 2 (2,2) e a seção 3 com menor número de 1,6 brotações por 
maniva (Tabela 2). Estes resultados irão influenciar na densidade de plantas por cova, e 
consequentemente em todas as características de parte aérea que está diretamente relacionada 
com a produção de raízes. 

O número de brotações por manivas apresentou aumento linear com as cinco doses de 
K, independente das seções da planta, sendo que a dose 240 kg ha-1 apresentou o maior 
número de brotações (2,68) e a dose 0 kg ha-1 o menor número (2,04) (Figura 2). Segundo 
Kleinhenz et al. (2003), o potássio promove o aumento no número de brotos em plantas de 
bambu, mas isso não significa que haverá o desenvolvimento dessas brotações, pois muito 
dos brotos formados morrem antes de se desenvolverem. 
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Figura 2 – Número de brotações por maniva em função de doses de potássio da cv. Aciolina 
aos 100 dias após o plantio. 

 

Conclusão 

A percentagem de manivas sem brotações, independentemente das seções que deram 
origem a estas manivas, decresce com o aumento das doses de potássio, com 26,65% na 
ausência de potássio e 100% das manivas com pelo menos uma brotação na dose de 240 kg 
ha-1 de K2O. 
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Temática: Fertilidade e nutrição de plantas 
 

Resumo 

No estado de Roraima, a cultura da mandioca tem se mostrado promissora, 
principalmente para pequenos e médios produtores, no qual requer uma demanda nutricional 
elevada, extraindo grandes quantidades de nutrientes do solo, dentre estes, o fósforo. Neste 
contexto, objetivou-se avaliar o efeito de doses de fósforo no crescimento da cultura da 
mandioca, cultivar Aciolina. O experimento foi conduzido na área experimental do Centro de 
Ciências Agrárias da Universidade Federal de Roraima. O experimento foi instalado no 
delineamento de blocos ao acaso com quatro repetições. Os tratamentos consistiram-se da 
aplicação de cinco doses de fósforo (0, 45, 90, 180 e 360 kg ha-1 P2O5), tendo como fonte 
superfosfato triplo. Aos 180 dias após o plantio avaliou-se a altura da planta, comprimento da 
folha, largura da folha, número de ramos e diâmetro do caule. Os resultados obtidos foram 
submetidos à análise de variância completada pelo teste F a 5% de probabilidade, o efeito das 
doses foi verificado por análise de regressão. Concluiu-se que as doses de fósforo favorecem 
o crescimento da mandioca cv. Aciolina. A aplicação de 180 kg ha-1 de fósforo mostrou-se 
como a dose mais promissora. 
 
Palavras Chave: Manihot esculenta, adubação fosfatada, Amazônia setentrional. 

Introdução 

No estado de Roraima, a cultura da mandioca (Manihot esculenta crantz) tem se 
mostrado promissora, principalmente para pequenos e médios produtores, onde é cultivada 
em 6.210 ha, com produção de 77.192 toneladas e rendimento médio de 12,4 t ha-1. Sua 
produção é destinada em grande parte à fabricação da farinha, de ampla aceitação local, e 
outra parte é utilizada para o consumo de mesa e para a extração artesanal da goma fresca 
para tapioca (OLIVEIRA et al., 2011). 

A cultivar Aciolina se destaca em Roraima na preferência dos produtores em suas 
lavouras, para consumo in natura e produção de amido (goma fresca). Estudos relacionados a 
esta cultivar e o processo de produção tem elevado impacto científico e social, dada a 
escassez de pesquisas e pela importância que esta cultura apresenta para os pequenos 
produtores e indígenas. 

O fósforo (P) encontra-se entre os nutrientes com maior capacidade de limitar a 
produtividade das plantas, por estar envolvido em vários processos metabólicos, como 
transferência de energia, síntese de ácidos nucléicos, amido, respiração, síntese e estabilidade 
de membranas, ativação e desativação de enzimas, reações redox e metabolismo de 
carboidratos (VANCE et al. 2003). 

Trabalhos sobre resposta da mandioca a adubação fosfatada são escassos, sendo mais 
comuns pesquisas voltadas para recomendação de NPK. Em trabalho desenvolvido em 
Roraima, Oliveira (2012) verificou que a dose de 90 kg ha-1 de P2O5, em área de abertura de 
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savana com baixa disponibilidade de P (menos de 1 mg dm-3 de P pelo extrato Mehlich 1), 
atendeu a demanda nutricional da planta que atingiu produtividade de 61,7 t ha-1 de raízes, 
22,0 t ha-1 de massa fresca da parte aérea, 13,8 t ha-1 e índice de colheita de 80,9. 

Considerando evidências do controle genético nos mecanismos de absorção de 
nutrientes (EPSTEIN, 1975), estudos com cultivares de mandioca devem ser considerados, 
sobretudo em condições de solos intemperizados brasileiros, que em geral apresentam baixa 
disponibilidade de P. 

Neste contexto, objetivou-se avaliar o efeito de doses de fósforo no crescimento da 
cultura da mandioca, cultivar Aciolina. 

 Material e Métodos 

O experimento foi conduzido durante o período de outubro de 2014 à junho de 2015 
na área experimental do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Roraima. O 
solo da área é classificado como Latossolo Amarelo Distrocoes o típico (padx), de textura 
franco-argilo-arenosa e relevo suave ondulado, sendo profundo, bem drenado, com sinais de 
erosão laminar, ausência de pedregosidade e rochosidade, cuja vegetação dominante é do tipo 
savana parque (BENEDETTI et al., 2011). 

Foi adotado o delineamento experimental em blocos casualizados, com quatro 
repetições. Os tratamentos consistiram-se da aplicação de cinco doses de fósforo (0, 45, 90, 
180 e 360 kg ha-1 de P2O5), utilizando-se como fonte superfosfato triplo. As doses de P foram 
definidas partindo-se da recomendação geral da EMBRAPA-RR (SCHWENGBER; 
SMIDERLE; MATTIONI, 2005). 

A parcela experimental foi constituída por dez fileiras simples de mandioca com 6,4 
metros de comprimento contendo onze plantas (perfazendo um total de 99 plantas por 
parcela). A cultivar utilizada, neste estudo, foi a Aciolina proveniente da coleção de 
germoplasma de mandioca do departamento de fitotecnia da UFRR. 

O plantio foi realizado obedecendo ao espaçamento de 0,8 x 0,8 m, totalizando 
15.625 plantas por hectare. Foram utilizadas manivas, medindo 20 cm, colocadas na posição 
horizontal em covas abertas manualmente, por meio de enxada, numa profundidade de 10 cm, 
aproximadamente. 

Durante o período do experimento, foram realizada capinas manuais, sempre 
que necessário evitando competição nutricional. As pragas que ocorreram no 
desenvolvimento da cultura foram identificadas e controladas, fazendo-se uso de 
produtos químicos conforme recomendação dos fabricantes. 

Aos 180 dias após o plantio foram amostradas cinco plantas da área útil de cada 
parcela onde avaliou-se a altura da planta, comprimento da folha, largura da folha, número de 
ramos e diâmetro do caule. 

Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância completada pelo teste 
F a 5% de probabilidade. Os efeitos das doses de P foram verificados por análise de regressão 
(fator quantitativo). Foi selecionado o melhor modelo para expressar a resposta da planta às 
doses de P aplicada. A escolha do modelo se deu em função da significância dos coeficientes 
dos parâmetros e dos valores do R2 (coeficiente de determinação).  

Resultados e Discussão 
Com os resultados obtidos pela análise de variância, verificou-se não haver diferença 

significativa das doses de fósforo na altura da planta, comprimento da folha e largura da folha 
(Tabela 1). Fato este não evidenciado no número de ramos e diâmetro do caule. 
 De maneira geral as médias observadas na altura da planta, comprimento da folha e 
largura da folha foram 1,13 m, 11,56 cm e 3,28 cm, respectivamente. Corroborando em parte 
com os resultados obtidos por outros autores trabalhando com a mesma cultivar. 
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Tabela 1. Resumo da análise de variância e coeficiente de variação para as característica de 
crescimento da mandioca cv. Aciolina, em função da adubação fosfatada, Boa Vista-RR 
 

FV  GL 
Quadrado médio 

Altura de 
planta 

comprimento 
da folha 

largura da 
folha 

número 
de ramos 

diâmetro 
do caule 

Dose 3 0,015ns 0,31ns 0,06ns 0,49** 140,51** 
Bloco 4 0,014ns 2,14ns 0,11ns 0,09ns 9,13ns 

Resíduo 12 0,009 1,02 0,07 0,08 16,80 
CV%  8,79 8,77 8,47 13,86 26,23 

ns - não significativo; **- significativo a 1% de probabilidade, pelo Teste F. 
 

O diâmetro do caule de mandioca cv. Aciolina em função das doses de fósforo foi 
melhor modelada por uma função quadrática (Figura 1). 

 
Figura 1 - Diâmetro do caule de plantas de mandioca cv. Aciolina em função das doses de 
fósforo, Boa Vista-RR. 
 

A ausência de fósforo proporcionou os menores diâmetros do caule, havendo um 
acréscimo acentuado concomitante ao aumento das doses até 180 kg ha-1 de P, com média 
máxima observada de 2,34 cm. A dose de 360 kg ha-1 reduziu o incremento no crescimento 
do diâmetro, embora este decréscimo (2,22 cm) não tenha sido tão acentuado em relação ao 
observado na dose de 180 kg ha-1 (Figura 1). Esta característica adquiri relevada importância 
uma vez que o diâmetro das manivas reflete diretamente na qualidade das mudas para 
propagação vegetativa da espécie. 

Conforme Câmara e Godoy (1998) o uso de manivas selecionadas é fundamental para 
o aumento do rendimento agrícola, no entanto, o agricultor não dá a devida importância a este 
aspecto, utilizando para plantio mudas de baixa qualidade. Rós-Golla, Silva e Narita (2010), 
estudando a emergência e desenvolvimento inicial de plantas de mandioca obtidas de manivas 
com diferentes diâmetros observaram que a utilização de manivas com diâmetros entre 1,8 e 
3,0 cm proporcionou estandes mais homogêneos e plantas mais desenvolvidas.  

Grant et al. (2001) enfatizam que o déficit de P no início do desenvolvimento da 
planta restringe o crescimento, condição da qual a planta não mais se recupera, podendo 
ocorrer a mesma restrição quando o P encontra-se em excesso, devido aos efeitos 
depauperantes que este elemento ocasiona ao diminuir a absorção de outros elementos a 
exemplo do zinco.  

O número de ramos em plantas de mandioca cv. Aciolina em função das doses de 
fósforo foi melhor modelada por uma função quadrática (Figura 2). 
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Figura 1 – Número de ramos em plantas de mandioca cv. Aciolina em função das doses de 
fósforo, Boa Vista-RR. 

 
Houve variação na quantidade ramos da mandioca cv. Aciolina em função das doses 

de fósforo. De maneira geral, as menores médias foram verificadas na ausência da adubação 
fosfatada, ocorrendo oscilações nos valores até a dose de 180 kg ha-1, onde foi verificado 
maior quantidade (2,45 ramos), com posterior decréscimo na medida que se aumentou a dose 
de P para 360 kg ha-1.  

A cultivar Aciolina é considerada uma planta de ramificação dico-tricotômica, ou seja 
possui de dois a três ramos na primeira intercessão. Fato este observado com os valores 
obtidos no presente trabalho. O número de ramificações é uma característica importante para 
expressar o vigor da planta em virtude de uma maior área fotossintética, além de proporcionar 
maior rendimento de manivas para posterior cultivo. 

Conclusão 

As doses de fósforo favorecem o crescimento da mandioca cv. Aciolina. A aplicação 
de 180 kg ha-1 de fósforo mostra-se como a dose mais promissora.  
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Temática: Fertilidade e nutrição de plantas 
 

Resumo 

No estado de Roraima, a cultura da mandioca tem se mostrado promissora, 
principalmente para pequenos e médios produtores, onde é cultivada em 6.210 ha, com 
produção de 77.192 toneladas e rendimento médio de 12,4 t ha-1. A mandioca extrai grande 
quantidade de nutrientes do solo, dentre estes, o fósforo. Neste contexto, objetivou-se avaliar 
o efeito de doses de fósforo no crescimento da cultura da mandioca, cultivar Amazonas. O 
experimento foi conduzido na área experimental do Centro de Ciências Agrárias da 
Universidade Federal de Roraima. O delineamento foi em blocos ao acaso com quatro 
repetições em esquema de parcelas subdivididas. Nas parcelas avaliaram-se cinco doses de 
fósforo (0, 45, 90, 180 e 360 kg ha-1 de P2O5), tendo como fonte superfosfato triplo. Nas 
susbparcelas avaliara-se as épocas (120, 150, 180, 210 e 240 dias após o plantio), mensurando 
a altura da planta e o diâmetro do caule. Os resultados obtidos foram submetidos à análise de 
variância completada pelo teste F a 5% de probabilidade, o efeito das doses bem como das 
épocas foi verificado por análise de regressão. Há grande variação na altura das plantas da 
mandioca cv. Amazonas influenciada pelas doses de fósforo. A altura e o diâmetro 
aumentaram com o passar do tempo estando dentro dos padrões fenológicos da cultura. 
 
Palavras Chave: Manihot esculenta, adubação fosfatada, Amazônia setentrional. 

Introdução 

No estado de Roraima, a cultura da mandioca (Manihot esculenta crantz) tem se 
mostrado promissora, principalmente para pequenos e médios produtores, onde é cultivada 
em 6.210 ha, com produção de 77.192 toneladas e rendimento médio de 12,4 t ha-1. Sua 
produção é destinada em grande parte à fabricação da farinha, de ampla aceitação local, e 
outra parte é utilizada para o consumo de mesa e para a extração artesanal da goma fresca 
para tapioca (OLIVEIRA et al., 2011). 

A cultivar Amazonas se destaca em Roraima na preferência dos produtores em suas 
lavouras, para a produção de farinha d´água ou farinha amarela. Estudos relacionados a esta 
cultivar e o processo de produção tem elevado impacto científico e social, dada a escassez de 
pesquisas e pela importância que esta cultura apresenta para os pequenos produtores e 
indígenas. 

O fósforo (P) encontra-se entre os nutrientes com maior capacidade de limitar a 
produtividade das plantas, por estar envolvido em vários processos metabólicos, como 
transferência de energia, síntese de ácidos nucléicos, amido, respiração, síntese e estabilidade 
de membranas, ativação e desativação de enzimas, reações redox e metabolismo de 
carboidratos (VANCE et al. 2003). 

Trabalhos sobre resposta da mandioca a adubação fosfatada são escassos, sendo mais 
comuns pesquisas voltadas para recomendação de NPK. Em trabalho desenvolvido em 
Roraima, Oliveira (2012) verificou que a dose de 90 kg ha-1 de P2O5, em área de abertura de 
savana com baixa disponibilidade de P (menos de 1 mg dm-3 de P pelo extrato Mehlich 1), 
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atendeu a demanda nutricional da planta que atingiu produtividade de 61,7 t ha-1 de raízes, 
22,0 t ha-1 de massa fresca da parte aérea, 13,8 t ha-1 e índice de colheita de 80,9. 

Neste contexto, objetivou-se avaliar o efeito de doses de fósforo no crescimento da 
cultura da mandioca, cultivar Amazonas. 

 Material e Métodos 

O experimento foi conduzido durante o período de outubro de 2014 à junho de 2015 
na área experimental do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Roraima. O 
solo da área é classificado como Latossolo Amarelo Distrocoeso típico (padx), de textura 
franco-argilo-arenosa e relevo suave ondulado, sendo profundo, bem drenado, com sinais de 
erosão laminar, ausência de pedregosidade e rochosidade, cuja vegetação dominante é do tipo 
savana parque (BENEDETTI et al., 2011). 

Foi adotado o delineamento experimental em blocos casualizados, em esquema de 
parcelas subdivididas, com quatro repetições, sendo alocadas cinco doses de fósforo (0, 45, 
90, 180 e 360 kg ha-1 de P2O5, fonte superfosfato triplo) nas parcelas e épocas de avaliação 
(120, 150, 180, 210, 240) em dias após o plantio na sub parcela. As doses de P foram 
definidas partindo-se da recomendação geral da EMBRAPA-RR (SCHWENGBER; 
SMIDERLE; MATTIONI, 2005). 

A parcela experimental foi constituída por dez fileiras simples de mandioca com 6,4 
metros de comprimento contendo onze plantas (perfazendo um total de 99 plantas por 
parcela). A cultivar utilizada, neste estudo, foi a Amazonas proveniente da coleção de 
germoplasma de mandioca do departamento de fitotecnia da UFRR. 

O plantio foi realizado em fileiras simples, obedecendo ao espaçamento de 0,8 x 0,8 
m, totalizando 15.625 plantas por hectare. Foram utilizadas manivas, medindo 20 cm, 
colocadas na posição horizontal em covas abertas manualmente, numa profundidade de 10 
cm, aproximadamente. 

Durante o período do experimento, a limpeza da área foi realizada por meio de 
capinas manual, com uso de enxadas, sempre que necessário. As pragas que 
ocorreram no desenvolvimento da cultura foram identificadas e controladas, fazendo-
se uso de produtos químicos conforme recomendação dos fabricantes. 

Apartir dos 180 dias até os 240 dias após o plantio foram amostradas cinco plantas da 
área útil de cada parcela onde avaliou-se a altura da planta e o diâmetro do caule. 

Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância completada pelo teste 
F a 5% de probabilidade. Os efeitos das doses de P bem como das épocas de foram 
verificados por análise de regressão (fator quantitativo). Foi selecionado o melhor modelo 
para expressar a resposta da planta às doses de P aplicada. A escolha do modelo se deu em 
função da significância dos coeficientes dos parâmetros e dos valores do R2 (coeficiente de 
determinação).  

Resultados e Discussão 
Com os resultados obtidos pela análise de variância, verificou-se que não houve 

interação entre as doses de fósforo e as épocas de avaliação nas características de crescimento 
da cultura. A altura da planta e o diâmetro foram influenciados pelos fatores quando estes 
foram testados isoladamente. 

 
Caracteristicas de crescimento Equação de regressão R2 

Altura da planta Ŷ=96,065+0,3257x-0.0028*2 +6E-06*x2 0,78 

Diâmetro do caule Ŷ=15,7898+0,6535*x 0,93 

 
A altura da planta de mandioca cv. Amazonas em função das doses de fósforo foi 

melhor modelada por uma função cúbica (Figura 1). Essa resposta da mandioca à adubação 
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fosfatada não era esperada, possivelmente isto pode ser explicado pelo fato de ter ocorrido um 
ataque severo de pragas durante a condução do experimento, principalmente o acaro verde 
(Mononychellus tanajoa), ocasionando oscilações em função das doses. 

De maneira geral, a ausência de fósforo proporcionou a menor altura de planta, 
havendo acréscimo com o aumento da dose até 90 kg ha-1 de P, com média máxima observada 
de 102,76 cm (Figura 1).  

Com relação as épocas de avaliação para a altura de plantas foi verificado resposta 
linear crescente em função dos dias após o plantio (Figura 2). Houve uma relação direta entre 
a idade da mandioca, cv. Amazonas, e a altura da planta, o que fenologicamente era de se 
esperar. As médias para esta característica variaram de 52,57 cm aos 120 DAP a 134,8 cm aos 
240 DAP.  

Resultados semelhantes foram encontrados por Sagrilo et al. (2002), que observaram 
aumento na produtividade da parte aérea em razão da época de colheita, com maiores valores 
aos 630 DAE, aproximadamente 50% superior em relação à primeira colheita, aos 360 DAE. 

Conforme Cardoso Júnior et al. (2005), esse comportamento pode ser decorrente da 
resposta da planta em aumentar a produção de matéria verde e consequentemente a altura à 
medida que expande o sistema radicular e encontra maiores quantidades de nutrientes com o 
passar do tempo. 

 

 
Figura 1- A altura da planta de mandioca cv. Amazonas em função das doses de fósforo, Boa 
Vista, RR. 

 

 
 

Figura 2- A altura da planta de mandioca cv. Amazonas em função de épocas de avaliação, 
Boa Vista, RR. 
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O diâmetro do caule mandioca cv. Amazonas em função das épocas de avaliação foi 
melhor modelada por uma função linear crescente (Figura 3). 

Houve acréscimo acentuado no diâmetro concomitante ao aumento das épocas de 
avaliação até 240 DAP, com intervalo de 1,6 a 2,17 cm. Esta característica adquiri relevada 
importância uma vez que o diâmetro das manivas reflete diretamente na qualidade das mudas 
para propagação vegetativa da espécie. 

 
Figura 3 - Diâmetro do caule de plantas de mandioca cv. Amazonas em função de épocas de 
avaliação, Boa Vista-RR. 
 

 Conforme Câmara e Godoy (1998) o uso de manivas selecionadas é fundamental 
para o aumento do rendimento agrícola, entretanto, o agricultor não dá a devida importância a 
este aspecto, utilizando mudas de baixa qualidade para o plantio. Rós-Golla, Silva e Narita 
(2010), estudando a emergência e desenvolvimento inicial de plantas de mandioca obtidas de 
manivas com diferentes diâmetros observaram que a utilização de manivas com diâmetros 
entre 1,8 e 3,0 cm proporcionou estandes mais homogêneos e plantas mais desenvolvidas. 

Conclusão 

A altura das plantas da mandioca cv. Amazonas foi influenciada pelas doses de 
fósforo. A altura e o diâmetro aumentaram com o passar do tempo estando dentro dos padrões 
fenológicos da cultura. 
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Temática: Mecanização agrícola 
 

Resumo 

O objetivo deste trabalho foi avaliar os atributos físicos e os componentes de 
produção de raízes de mandioca cultivar IAC 90 em três sistemas de preparo do solo em 
sucessão a pastagem Mombaça (Panicum maximum), em Alto Paraná, noroeste do Paraná. O 
solo é um Latossolo Vermelho distrófico típico (120 g kg-1 e 193 g kg-1 de argila, 
respectivamente, 0-20 e 20-200 cm). O delineamento experimental foi de blocos casualizados 
com cinco repetições. Os tratamentos de sistemas de preparo do solo foram realizados em 
setembro de 2014: convencional (grade aradora, arado de aiveca e grade niveladora), mínimo 
(grade aradora e escarificador-destorroador) e plantio direto. Em abril e junho de 2015 foram 
coletadas amostras de solo colheita de raízes de mandioca, respectivamente. Os preparos 
mínimo e convencional melhoraram os atributos físicos de solo nas linhas das plantas a 0-10 
cm. O plantio direto reduziu o estande de plantas, o número e as massas fresca e seca das 
raízes de mandioca. O preparo mínimo pode se constituir em uma alternativa de manejo 
conservacionista desse solo por ter apresentado melhorias nos atributos físicos em relação ao 
plantio direto, sem comprometer as produções das massas fresca e seca das raízes comparado 
ao preparo convencional.  
 
Palavras Chave: Compactação, densidade do solo, plantio direto, preparo mínimo, raízes. 

Introdução 

 A conservação do solo é um aspecto de extrema importância, mas que na maioria das 
vezes ainda é deixado de lado nas lavouras comerciais de mandioca. Tal aspecto é agravado 
principalmente porque a cultura apresenta lento desenvolvimento na fase inicial de 
crescimento. Em solos arenosos e declivosos, pode ocasionar graves problemas, acentuado 
pelo tipo de preparo nas áreas de renovação de pastagens que podem compreender até oito 
operações entre gradagens pesadas, arações e gradagens niveladoras. 
 A mandioca além de requerer espaçamentos amplos, possui lento crescimento inicial, 
necessitando, mais tempo para cobrir o solo em relação às outras culturas, o que agrava os 
problemas com a erosão (Howeler, 1991). Devido a estas situações o sistema de plantio direto 
sem preparo ou mínimo preparo do solo, surgiu como uma alternativa para garantir a 
sustentabilidade de muitas culturas devido à redução dos problemas com a erosão. Mas os 
resultados sobre o efeito de diferentes preparos do solo sobre a produtividade de mandioca 
variam em função do tipo de solo, vegetação anterior ou histórico da área, bem como as 
condições climáticas durante o preparo e o plantio (Howeler et al., 1993).  

Neste contexto, Fey et al. (2007) não observaram diferenças na produção de raízes de 
mandioca, dos sistemas de preparo com grade aradora e niveladora em relação ao plantio 
direto, em áreas anteriormente ocupadas com aveia. Oliveira et al. (2001) em sucessão a 
cultura da aveia em duas safras agrícolas estudaram três sistemas de preparo: plantio direto, 
preparo mínimo (escarificador e gradagem niveladora) e preparo convencional (arado de 
aiveca e niveladora). Concluíram que as maiores produções foram obtidas com o preparo 
mínimo e o convencional, ambas significativamente superiores às do sistema plantio direto. 
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Associaram às condições físicas do solo mais favoráveis ao crescimento das plantas nesses 
sistemas de preparo. 
 Face ao exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar os atributos físicos e os 
componentes de produção de raízes de mandioca cultivar IAC 90 em três sistemas de preparo 
do solo em sucessão a pastagem de capim Mombaça (Panicum maximum), em Alto Paraná, 
no noroeste do Paraná. 
 

Material e Métodos 

O experimento foi implantado no município de Alto Paraná, região noroeste do 
Paraná (23º 05’ sul; 52º 26’ oeste; e 520 m de altitude). O solo é um Latossolo Vermelho 
distrófico típico, textura arenosa (0-20 cm; 120 g kg-1 de argila)/média (20-200 cm; 193 g kg-1 
de argila). O resultado da análise química do solo antes da implantação do experimento, na 
profundidade de 0 a 20 cm, apresentava 11,00 mg dm-3 de P (Mehlich), 0,30 cmolc dm-3 de K+ 
de, 1,60 cmolc dm-3 de Ca2+, 0,61 cmolc dm-3 de Mg2+, 12,07 g dm-3 de matéria orgânica e pH 
de 4,97 em CaCl2 e 5,05 cmolc dm-3 de CTC (pH 7,0). 

A área experimental foi ocupada anteriormente com Panicum maximum Jacq. cv 
Mombaça por cerca de três anos. A dessecação foi efetuada com herbicida gliphosato na 
quantidade de 3,0 l.ha-1 em junho de 2014. A temperatura média durante o período foi de 23,9 
oC e o acumulado de precipitação registrou 1.368 mm. 
 Os três tratamentos que se seguiram após a dessecação foram: preparo convencional 
(grade aradora, arado de aiveca a 25 cm de profundidade e grade niveladora), preparo mínimo 
(grade aradora e escarificador-destorroador a 35 cm de profundidade) e plantio direto. Os 
tratamentos foram implantados em parcelas de 270 m2 em blocos casualizados em 5 
repetições. 
 O plantio simultâneo das ramas da cultivar IAC 90 em todos os tratamentos foi 
efetuado em 15 setembro de 2014 com plantadeira de duas linhas, no espaçamento de 0,9 m 
entre as linhas e 0,6 m entre as plantas, compondo uma população de 18.519 plantas ha-1. A 
área amostral nas parcelas ocupou uma área de 48,6 m2 composta de 6 linhas úteis de 9 m de 
comprimento. 
 A adubação foi efetuada em cobertura com 147,6 kg ha-1 de K2O na forma de cloreto 
de potássio e 51,6 kg ha-1 de nitrogênio na forma de sulfato de amônio, 68 dias após a 
brotação das mudas. 
 Amostras indeformadas de solo foram coletadas em abril de 2015 por meio de 
cilindros metálicos com 5 cm de altura e 5 cm de diâmetro, nas camadas intermediárias de 0-
10, 10-20 e 20-40 cm de profundidade, e nas posições de amostragens correspondentes as 
posições de amostragens: linhas ou sulco de plantio e entrelinhas. Posteriormente essas 
amostras de solo foram saturadas e submetidas a 60 hPa em mesa de tensão. Após o 
equilíbrio, essas amostras foram secas em estufa a 105 ºC por 24 h para determinar a 
macroporosidade, porosidade total e densidade do solo. 

A colheita foi realizada em 17 de junho de 2015 e avaliaram-se o estande de plantas 
(% em relação ao total), número de raízes por planta e massas fresca e seca das raízes (t.ha-1). 

Os dados foram submetidos a análises de variância e testes de comparações de médias 
pelo modelo matemático de blocos casualizados.  

 

Resultados e Discussão 
 
Não houve diferenças dos atributos físicos do solo nas entrelinhas entre os três 

sistemas de preparo do solo (Figura 1B, D e F). Os sistemas de preparos mínimo e 
convencional a 0-10 cm de profundidade apresentaram menor densidade e maior porosidade 
total do solo sob as linhas das plantas (Figura 1A, C e E). Na profundidade de 10-20 cm 
verificaram-se menores macroporosidades do solo sob as linhas de plantio para os preparos 
mínimo e convencional. Contrariamente, ocorreu maior densidade e menor porosidade do 
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solo no plantio direto nas linhas de plantio a 0-10 e 10-20 cm de profundidade, a semelhança 
dos resultados obtidos por Oliveira et al. (2001). 
 

 
 
Figura 1. Densidade, macroporosidade e porosidade total do solo nas profundidades de 0-10, 
10-20 e 20-40 cm, para os tratamentos plantio direto, preparo mínimo e convencional, nas 
linhas de plantio (A, C e E) e entrelinhas (B, D e F). Mesmas letras minúsculas não diferem a 
5% de probabilidade pelo teste Tukey e correspondem da esquerda para a direita aos 
tratamentos plantio direto, preparo mínimo e convencional. 

 
Os tratamentos de preparo de solo e sem preparo alteraram significativamente todos 

os componentes fitotécnicos avaliados (Tabela 1). O plantio direto apresentou valores 
significativamente menores para todos os componentes. Para o estande final houve redução 
no plantio direto em relação ao preparo mínimo, mas sem diferenças em relação ao preparo 
convencional. Com relação ao número de raízes por planta foi o preparo convencional que 
suplantou estatisticamente o plantio direto. As massas frescas e secas das raízes foram 
significativamente menores no plantio direto em relação aos preparos convencional e mínimo. 
Entre os preparos de solo convencional e mínimo, não foram observadas diferenças 
estatísticas para as massas fresca e seca. Estes resultados concordam com Oliveira et al. 
(2001) em relação a menor produção de raízes fresca observada após o plantio direto em 
relação aos preparos mínimo e convencional.  

O número de raízes por planta mostrou-se como um componente de produção 
importante, correlacionando-se em todos os sistemas de preparo com as massas das raízes, 
tanto fresca como seca. Embora o plantio convencional tenha proporcionado maior número de 
raízes por planta, isto não foi suficiente para garantir maiores massas fresca e seca das raízes. 
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  A redução da produtividade de raízes de mandioca observada também pode ser 
atribuída a vegetação anterior (Howeler, 1993) que no caso foi o capim mombaça, diferente 
de Fey et al. (2007) e Oliveira (2001), que utilizaram como cultura antecedente a aveia. 

 
Tabela 1. Componentes fitotécnicos da mandioca para os tratamentos de sistemas de plantio 
 

Tratamentos Estande Raízes 

  Número Massa fresca Massa seca 

 % planta-1 ---------------- t ha-1 ---------------- 

Preparo convencional 81,27 ab* 3,09 a 25,13 a 23,57 a 

Preparo mínimo 83,81 a 2,74 ab 21,03 a 20,00 a 

Plantio direto 76,35 b 2,08 b 13,93 b 13,18 b 
* Médias seguidas das mesmas letras não apresentam diferenças estatísticas a 5% de probabilidade pelo 
teste Tukey. 

 

Conclusão 

  
Os preparos mínimo e convencional melhoraram os atributos físicos de solo 

(densidade, macroporosidade e porosidade total) nas linhas das plantas a 0-10 cm. O plantio 
direto reduziu o estande de plantas, o número e as massas fresca e seca das raízes de 
mandioca. O preparo mínimo pode se constituir em uma alternativa de manejo 
conservacionista desse solo por ter apresentado melhorias nos atributos físicos em relação ao 
plantio direto, sem comprometer as produções das massas fresca e seca das raízes comparado 
ao preparo convencional. 
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Temática: Fertilidade e nutrição de plantas 
 

Resumo 
A mandioca é uma cultura sensível à disponibilidade de nutrientes, exigindo altos níveis de 

adubação para alcançar seu máximo potencial de rendimento. Com base nesse pressuposto objetivou-se 
com esse trabalho avaliar o efeito de doses de potássio nas características de produção de plantas de 
mandioca, cultivar Aciolina. O experimento foi conduzido na área experimental do Centro de Ciências 
Agrárias da Universidade Federal de Roraima. O delineamento experimental utilizado foi em blocos 
casualizados, com quatro repetições. As cinco doses de potássio foram aleatorizadas nas parcelas (0, 
30, 60, 120 e 240 kg ha-1 de K2O), aplicadas no plantio e em cobertura aos 30 e 60 dias após o plantio 
(DAP). A colheita foi realizada aos 270 DAP, avaliando-se as seguintes variáveis por planta: massa 
seca da parte aérea; número de raízes tuberosas; diâmetro da maior raiz; produção de raiz e índice de 
colheita. O modelo linear é a função que melhor descreve o efeito das doses de potássio nas variáveis 
de produção da planta de mandioca, revelando que a mandioca tem elevada necessidade de potássio e 
que a maior disponibilidade desse nutriente favorece a produção e antecipação da colheita. 
Palavras Chave: Fertilização potássica, disponibilidade de potássio, características produtivas, 
antecipação de colheita. 

Introdução 
O Potássio (K+) está entre os três nutrientes mais extraídos pela mandioca (Otsubo & 

Lorenzi, 2004; Parry et al., 2005; Santos et al., 2014), sua disponibilidade afeta a 
produtividade da cultura e das plantas a serem originadas de suas ramas (Takahashi & 
Bicudo, 2005).  

Em áreas de cerrado, o manejo da adubação potássica é de grande relevância devido a 
sua baixa disponibilidade no solo (Benedetti et al., 2011) e por se tratar da região de maior 
expressão e maior potencial de expansão na agricultura do país (Ernani et al., 2007). 

A mandioca cresce e produz relativamente bem em solos de baixa fertilidade, mas há 
evidências claras na literatura que a planta extrai grandes quantidades de nutrientes do solo e 
responde a fertilização com significante incremento de produção (Ayoola & Makinde, 2007; 
Cardoso Junior et al., 2005; Devide et al., 2009). Adekayode & Adeola (2009), estudando o 
efeito de fertilizantes potássicos na mandioca obtiveram resposta linear no rendimento e 
produtividade das raízes, onde as maiores doses de potássio (120 e 150 kg ha-1) apresentaram 
incrementos de 73,3 e 90,3%, respectivamente. Com base nesse pressuposto, objetivou-se 
com esse trabalho avaliar o efeito de doses de potássio nas características de produção de 
plantas de mandioca, cultivar Aciolina. 

 

 Material e Métodos 
O experimento foi conduzido na área experimental do Centro de Ciências Agrárias da 

Universidade Federal de Roraima – CCA/UFRR, no Campus Cauamé, no município de Boa 
Vista, Estado de Roraima – Brasil (latitude de 2° 52’ 20,7” N, longitude 60º 42’ 44,2” W e 
altitude de 90 m. A precipitação média anual é de 1.678 mm, umidade relativa do ar de 70% e 
a temperatura diária entre 20 a 38 ºC, sendo a média anual de 27,4 ºC. Segundo a classificação 
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de Köppen, o clima da região é do tipo Aw, com duas estações climáticas bem definidas, uma 
chuvosa (abril-setembro) e outra seca (outubro-março) (Araújo et al., 2001). O solo da área 
experimental foi classificado como Latossolo Amarelo distrocoeso típico (PAdx), 
apresentando os seguinte atributos químicos e físicos, na camada 0 - 20 cm: pH (H2O) -5,43; 
P e K (Mehlich 1 – mg dm-3) – 2,15 e 11,4; Ca – 1,09 cmolc dm-3; Mg – 0,2 cmolc dm-3;  Al – 
0,19 cmolc dm-3; H + Al – 2,5 cmolc dm-3; M.O. e Argila – 7,3 e 265 g kg-1. 

O experimento foi realizado no período de outubro de 2012 à dezembro de 2013. O 
delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com quatro repetições. As 
cinco doses de potássio foram aleatorizadas nas parcelas (0, 30, 60, 120 e 240 kg ha-1 de 
K2O), aplicadas no plantio e em cobertura aos 30 e 60 dias após o plantio (DAP). A parcela 
experimental foi constituída por nove fileiras simples de mandioca e 11 plantas por fileira no 
espaçamento de 0,8 x 0,8 m. Utilizou-se a cultivar de mandioca Aciolina, sendo a mandioca 
de mesa mais plantada em Roraima.  
  A recomendação de calagem foi de 800 kg ha-1; 80 kg ha-1 de P2O5 (superfosfato 
simples); 50 kg ha-1 de N (uréia), correspondendo a um quarto da dose; 40 kg ha-1 de 
micronutrientes (FTE BR 12), e um terço da dose de cloreto de potássio, conforme as doses 
de K2O estabelecidas para cada tratamento. As coberturas com potássio foram feitas aos 30 e 
60 DAP e as de nitrogênio aos 30, 60 e 270 DAP.   

Durante a condução do experimento foram realizadas capinas manuais sempre que 
necessário. As pragas que ocorreram no desenvolvimento da cultura foram identificadas e 
controladas, fazendo-se uso de produtos químicos conforme recomendação dos fabricantes 
para a cultura da mandioca.  

A colheita aos 270 DAP foi realizada de forma manual, retirando-se três plantas 
inteiras da área útil (subparcela), sendo avaliadas as seguintes variáveis por planta: massa 
fresca da parte aérea - MFPA (g); número de raízes tuberosas - NR; diâmetro da maior raiz - 
DR (cm); massa fresca de raiz - MRAIZ (g) e índice de colheita – IC (%). Os resultados 
obtidos foram submetidos à análise de variância e de regressão a 5% de probabilidade pelo 
teste F, empregando o programa SISVAR (Ferreira, 2003).  

Resultados e Discussão 
O número de raízes tuberosas por planta foi significativamente afetado pelas doses de 

K2O, sendo apresentado incremento de uma raiz por 100 kg de K2O, aproximadamente. Na 
maior dose estudada, as plantas apresentaram 7,42 raízes tuberosas por planta, contra 4,87 em 
plantas não adubadas, correspondendo aos incrementos de 52%. O diâmetro das raízes 
tiveram aumento de 0,45 cm por 100 kg de K2O, sendo observado incrementos de 20% 
(Figura 1a).  De acordo com Lorenzi (2003), o número de raízes tuberosas é definido 
principalmente nos primeiros 120 DAP, a partir de então começa a haver apenas o 
crescimento contínuo dessas raízes pelo acúmulo de carboidratos. Logo, a nutrição adequada, 
principalmente no início do desenvolvimento das plantas, determina o potencial produtivo da 
planta durante todo seu ciclo, proporcionando maior número de raízes tuberosas. 

A massa fresca da parte aérea apresentou incrementos de 2,30 g por planta por kg de 
K2O aplicado em cobertura (Figura 1b), sendo alcançados incrementos de 51% na maior dose 
estudada (240 kg ha-1). De acordo com Lin et al. (2006), esse aumento na produtividade de 
massa fresca da parte aérea em função do aumento nas doses de K2O pode ser explicado com 
base no aumento da disponibilidade de nutrientes no solo para a planta, sobretudo o potássio, 
e ao equilíbrio nutricional entre o potássio e demais nutrientes. A produção de parte aérea é 
fator importante na mandiocultura, tanto para material de propagação quanto para produção 
de forragem empregada na alimentação animal (Vidigal Filho et al., 2000). 

A massa de raiz tuberosa por planta teve aumento de 5,61 g por kg de K2O, aplicado 
em cobertura, tendo atingindo massa de 2.695 g por planta na maior dose, correspondendo ao 
incremento de 99,8% (Figura 1b). Se for considerada a média de 15.625 planta ha-1, esse 
incremento de massa corresponde a produtividade de 42,1 t ha-1, em plantas com 9 meses de 
plantio. Nessa condição de boa disponibilidade de potássio obteve-se, além do ganho em 
produtividade, a antecipação da colheita que, em geral, ocorre aos doze meses. O aumento 
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linear da produção de raiz tuberosa por planta em função das doses de K2O demonstra a 
importância da disponibilidade do potássio em cultivos de mandioca. Esses resultados 
corroboram com os de Adekayode & Adeola (2009), que estudando o efeito de fertilizantes 
potássicos na mandioca obtiveram resposta linear no rendimento e produtividade das raízes, 
onde as maiores doses de potássio (120 e 150 kg ha-1) apresentaram incrementos de 73,3 e 
90,3 %, respectivamente.  

O índice de colheita também aumentou com a maior disponibilidade de potássio, 
encontrando-se acima de 50% para dose de K2O superior a 25 kg ha-1. Segundo Cardoso 
Júnior et al. (2005), o valor do IC considerado ideal é de 50%, podendo variar em função da 
finalidade de cultivo. Para produção de raízes, o IC acima de 50% fornece informação sobre 
um bom balanço entre produção total de carboidratos pela planta e distribuição para raízes.  
 

     

  
ŶNR=  4,869+0,01063***X R2=0,89 
ŶDR=  4,316+0,00453***X R2=0,96    
ŶIC= 49,292+0,03906***X R2=0,64 

ŶMFPA  = 1.094,175+2,30417***X R2=0,85 
ŶMRAIZ= 1.348,628+5,60885***X R2=0,85 
 

*** Modelo significativo a 0,1% pelo teste F. 
Figura 1. Número de raiz tuberosa por planta - NR, diâmetro da maior raiz – DR (cm), massa 
seca da parte aérea - MSPA (kg por planta), massa fresca de raiz – MRAIZ (kg por planta) em 
função de doses de potássio. 
 

Conclusão 
As plantas de mandioca respondem positivamente ao aumento da disponibilidade de 

potássio no complexo sortivo, elevando de modo linear a produção e demais variáveis 
relacionadas com a produção, além de antecipar a colheita.  
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Temática: Fertilidade e nutrição de plantas 

Resumo 

Objetivou-se com este trabalho avaliar a parte aérea da cultivar Aciolina de mandioca 
provenientes das três seções de plantas submetidas a cinco doses de potássio. O experimento 
foi desenvolvido em condições de campo, na área experimental do CCA/UFRR, no Campus 
do Cauamé. Adotou-se o delineamento em blocos casualizados com três repetições e 15 
tratamentos, constituídos por cinco doses de potássio (0, 30, 60, 120 e 240 kg ha-1 de K2O) e 
três seções da parte aérea (Pé, 1ª Divisão e 2ª Divisão) da planta de mandioca cv. Aciolina. 
Utilizou-se um esquema em faixas (split block), sendo avaliadas nas parcelas as doses de 
potássio, e nas faixas, as seções da planta. Os resultados mostram que a seção 1 (pé) da 
mandioca cv. Aciolina originou plantas com maior número de folhas, altura e diâmetro do 
caule. Na ausência de potássio o diâmetro de caule apresentou valor aproximado ao do maior 
diâmetro registrado. 

Palavras Chave: Adubação Potássica, Fertilidade, Manihot esculenta. 

Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) possui ampla diversidade genética e é 
produzida em diferentes condições ambientais e de sistema de cultivo (Fukuda et al., 2003). 
Apresenta propagação sexual (sementes) e assexual ou vegetativa, sendo esta a mais utilizada, 
através da multiplicação por meio de segmentos de haste, ramas ou manivas (estacas) 
(Rodrigues et al., 2008). 

A propagação vegetativa ou clonagem consiste em multiplicar assexuadamente partes 
de plantas (células, tecidos, órgãos ou propágulos), de modo a gerar indivíduos geneticamente 
idênticos à planta-mãe, importante quando se deseja multiplicar características que podem ser 
perdidas pela propagação por sementes (Fachinello et al., 2005).  

O potássio é um elemento importante, contribui para a germinação e crescimento da 
planta (Reis Junior & Monnerat, 2001), participa na translocação dos compostos elaborados, 
formador de enzimas e participa da elongação celular reforçando a parede celular (Malavolta 
et al., 1989). 

As plantas de mandioca estão bem adaptadas a baixos níveis de P disponível (por 
conta de sua associação micorrízica), mas necessitam de elevados níveis de K2O, 
especialmente quando se desenvolvem em áreas continuamente cultivadas com a cultura 
(Ayoola & Makinde, 2007). 

Estudos das ramificações da planta de mandioca visando identificar segmentos 
viáveis a produção de manivas podem favorecer a ampliação da expansão em área do cultivo 
de mandioca a baixo custo. Nesse sentido, Objetivou-se com este trabalho avaliar 
características da parte aérea de plantas oriundas de manivas provenientes das três seções de 
plantas de mandioca submetidas a cinco doses de potássio. 
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Material e Métodos 

O presente trabalho foi desenvolvido em condição de campo, na área experimental do 
CCA/UFRR, localizado no Campus do Cauamé, Boa Vista-RR, no ano de 2013. O 
experimento foi instalado sob delineamento em blocos casualizados com três repetições e 15 
tratamentos, constituídos por cinco doses de potássio (0, 30, 60, 120 e 240 kg ha -1 de K2O) e 
três seções da parte aérea (Pé, 1ª Divisão e 2ª Divisão) da planta de mandioca da cultivar 
Aciolina. Utilizou-se o esquema em faixas (split block), sendo avaliadas nas parcelas as doses 
de potássio e nas faixas, as seções da planta. A parcela experimental foi estabelecida em nove 
fileiras simples de mandioca, espaçadas de 0,8 m, com cinco plantas em cada fileira, com o 
espaçamento de 0,8 x 0,8 m. Cada faixa foi constituída por três fileiras de cada seção da 
planta, medindo 5 m em cada parcela. 

A recomendação de adubação foi dada através da análise de solo, onde apresentou as 
seguintes características químicas (camada de 0-20 cm): pH em água - 4,13; P - 8,1 mg dm-3 ; 
K - 40 mg dm-3; Ca2+ - 0,73 cmolc dm-3; Mg2+- 0,17 cmolc dm-3; Al3+ - 0,48 cmolc dm-3; H + Al 
- 2,7 cmolc dm-3; SB - 1,0 cmolc dm-3; CTC - 3,70 de cmolc dm-3; V - 27%; M.O. - 1,62%. 

O preparo do solo consistiu da dessecação da vegetação com glifosato. A calagem foi 
realizada a lanço (500 kg ha-1 de calcário dolomítico), 10 dias antes do plantio, e a adubação 
de fundação foi feita a lanço (500 kg ha-1 do formulado 10-10-10 NPK) antes da abertura das 
covas. As adubações de cobertura foram realizadas aos 30, e 60 DAP, a lanço na quantidade 
de 50 kg ha-1 de N (uréia) e 60 kg ha -1 de K2O (cloreto de potássio). 

As avaliações foram realizadas de 20 a 100 DAP da mandioca, avaliando-se: altura da 
planta (cm); número de folhas (total de folhas por cova na brotação mais desenvolvida) e 
diâmetro do caule (nos primeiros 10 cm do nível do solo, em mm). Os resultados obtidos 
foram submetidos à análise de variância e de regressão, a 5% de probabilidade. 

Resultados e Discussão 

Somente os efeitos simples das três seções da planta apresentaram influência 
significativa sobre a altura, sendo a seção 1 (pé) estatisticamente superior à seção 3 (2ª 
divisão), sendo que esta seção apresentou as menores alturas (Tabela 1). Comparando com os 
resultados obtidos por Vidigal Filho et al. (2000), avaliando oito cultivares de mandioca, em 
Araruna-PR, encontraram médias de altura de plantas entre 112 a 303 cm, no final do ciclo da 
cultura. Já Cardoso Junior et al. (2005), avaliando doses de nitrogênio em plantas de 
mandioca em Vitória da Conquista-BA, obtiveram médias entre 100 a 105 cm. Assim, deve-
se considerar que a altura da planta da mandioca é muito variável e depende da variedade 
cultivada, da nutrição e do tipo de ramificação que ela apresenta. 

 
Tabela 1 - Altura da planta (H) de mandioca da cv. Aciolina aos 20 e 100 dias após o plantio, 
provenientes de três seções de planta submetida a cinco doses de potássio 

Seções da planta           H (20 DAP)                     H (100 DAP) 
 ____________________________ cm __________________________  

1                 6,98 a 142,07 a 
2                  5,55 ab   128,42 ab 

              3                4,23 b            118,31 b 
Médias seguidas de letras iguais na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05). 

O número máximo de folhas obtido aos 20 DAP foi de 4,83 e 4,82, nas seções 1 e 2, 
respectivamente. A seção 3 apresentou o menor número de folhas (4,30), diferindo 
estatisticamente a 5% pelo teste de Tukey das demais seções da planta. A média de folhas das 
plantas de mandioca da cv. Aciolina aos 100 DAP foi de 54,30 (Tabela 2).  

A velocidade em que as folhas aparecem e a duração destas na planta irá determinar o 
índice de área foliar que uma planta tem disponível para a interceptação da radiação solar 
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utilizada na fotossíntese. Desta forma, o número de folhas acumuladas e o número final de 
folhas, em cada inserção do caule são importantes para o desenvolvimento vegetativo da 
mandioca (Carvalho & Fukuda, 2006) e para a produção de raízes tuberosas.  
 
Tabela 2 - Número de folhas de plantas de mandioca cv. Aciolina aos 20 e 100 dias após o 
plantio, provenientes das três seções de plantas submetidas a cinco doses de potássio 

Seções da planta           NF (20 DAP)                  NF (100 DAP) 
1                 4,83 a 49,78 a 
2                 4,82 a   56,16 ab 

              3                 4,30 b           49,78 b 
Médias seguidas de letras iguais na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05). 

Aos 100 DAP, a variável diâmetro do caule, foi influenciada pelas doses de K a 5% 
de probabilidade. Não foram verificadas diferenças significativas para a interação entre os 
fatores na época de avaliação. O diâmetro do caule de plantas de mandioca cv. Aciolina em 
função de doses de potássio foi melhor descrito por função quadrática (Figura 1). A dose de 
máxima eficiência técnica, 106,7 kg ha-1 de K2O, determinou o maior diâmetro (23,41) nas 
plantas, independentemente da seção aos 100 DAP. O menor diâmetro de caule foi observado 
na dose 240 kg ha-1 de K2O (18,08 mm), provavelmente devido à inibição do crescimento 
quando a dose de potássio ultrapassou o nível ótimo. Em outras espécies, como arroz e milho 
pode ser observada a elevação no diâmetro de caule pelo aumento das doses de potássio, isso 
porque este nutriente está diretamente relacionado com a espessura da parede celular e com a 
caracterização das células da epiderme (Epstein & Bloom, 2006). 

 

 
Figura 1- Diâmetro do caule em função de doses de potássio da cv. Aciolina aos 100 dias 
após o plantio. 
 

Rós-Golla et al. (2010) em trabalhos realizados em Sorocabana (SP), constataram que 
a utilização de manivas com diâmetro entre 18 e 30 mm contribuem para plantéis mais 
uniformes e plantas bem desenvolvidas, o que é de extrema importância, visto que as plantas 
apresentaram crescimento inicial desuniforme indicando alta variabilidade do material de 
propagação. Verifica-se, portanto, que a maior disponibilidade de potássio determinou 
diâmetro do caule dentro dos limites indicados por Rós-Golla, sendo possível o uso de 
qualquer seção na propagação da planta, desde que haja boa disponibilidade de potássio. 
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Conclusões 

A seção 1 (pé) da mandioca cv. Aciolina origina plantas com maior número de folhas, 
maiores alturas e diâmetro do caule; 

A maior disponibilidade de potássio proporciona maiores diâmetros na planta, 
independentemente da seção; 

O potássio favorece ao desenvolvimento da planta, sendo possível o uso de qualquer 
seção da haste na propagação das plantas. 
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Temática: Fertilidade e nutrição de plantas 
 

Resumo 

No estado de Roraima, a cultura da mandioca tem se mostrado promissora, 
principalmente para pequenos e médios produtores. A mandioca extrai grande quantidade de 
nutrientes do solo, dentre estes, o fósforo. Neste contexto, objetivou-se avaliar o efeito de 
doses de fósforo no crescimento da cultura da mandioca, cultivar Aciolina. O experimento foi 
conduzido na área experimental do CCA/UFRR, no Campus do Cauamé. Adotou-se o 
delineamento em blocos casualizados com quatro repetições em esquema de parcelas 
subdivididas. Nas parcelas avaliaram-se cinco doses de fósforo (0, 45, 90, 180 e 360 kg ha-1 
de P2O5), tendo como fonte superfosfato triplo. Nas susbparcelas avaliara-se as épocas (120, 
150, 180, 210 e 240 dias após o plantio), mensurando a altura da planta, largura da folha e 
comprimento do pecíolo. Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância 
completada pelo teste F a 5% de probabilidade, o efeito das doses bem como das épocas foi 
verificado por análise de regressão. Concluiu-se que a altura das plantas de mandioca cv. 
Aciolina aumentam em função da idade. A largura da folha e o comprimento do pecíolo 
diminuem dos 120 aos 240 dias após o plantio. 
 
Palavras Chave: Adubação fosfatada, Fertilidade, Manihot esculenta. 

Introdução 

A mandioca (Maniot esculent Crantz) pertence à família da Euphorbiaceae, é uma 
importante cultura nos países tropicais, encontrando-se em diferentes regiões, uma vez que 
possui a capacidade de se desenvolver em solos de baixa fertilidade (Fukuda & Iglesias., 
2006). 

Embora o fósforo não seja extraído em grandes quantidades pela mandioca, maior 
importância adquire sua aplicação, pois os solos brasileiros em geral, e, em particular, os 
cultivados com mandioca, normalmente classificados como marginais, são pobres nesse 
nutriente (Mattos & Bezerra, 2003).  

Estudos da aplicação de fertilizantes fosfatados podem promover maior crescimento 
das espécies de plantas. Neste contexto, objetivou-se avaliar o efeito de doses de fósforo e 
épocas de avaliação no crescimento da cultura da mandioca, cultivar Aciolina. 

 

 Material e Métodos 

O presente trabalho foi conduzido durante o período de outubro de 2014 a junho de 
2015, em condição de campo, na área experimental do CCA/UFRR no Campus do Cauamé, 
Boa Vista-RR. O experimento foi instalado sob delineamento em blocos casualizados, em 
esquema de parcelas subdivididas, com quatro repetições, sendo alocadas cinco doses de 
fósforo (0, 45, 90, 180 e 360 kg ha-1 de P2O5, fonte superfosfato triplo) nas parcelas e épocas 
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de avaliação (120, 150, 180, 210, 240) em dias após o plantio na subparcela. As doses de P 
foram definidas partindo-se da recomendação geral da EMBRAPA-RR (SCHWENGBER; 
SMIDERLE; MATTIONI, 2005). 

A parcela experimental foi constituída por dez fileiras simples de mandioca com 6,4 
metros de comprimento contendo onze plantas (perfazendo um total de 99 plantas por 
parcela). A cultivar utilizada, neste estudo, foi a Aciolina proveniente da coleção de 
germoplasma de mandioca do departamento de fitotecnia da UFRR. 

O plantio foi realizado em fileiras simples, obedecendo ao espaçamento de 0,8 x 0,8 
m, totalizando 15.625 plantas por hectare. Foram utilizadas manivas, medindo 20 cm, 
colocadas na posição horizontal em covas abertas manualmente, numa profundidade de 10 
cm, aproximadamente. 

À partir dos 120 dias após o plantio (DAP) até os 240 DAP foram amostradas cinco 
plantas da área útil de cada parcela onde avaliou-se a altura da planta, largura da folha e 
comprimento do pecíolo. 

Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância completada pelo teste 
F a 5% de probabilidade. Os efeitos das doses de P bem como das épocas de foram 
verificados por análise de regressão (fator quantitativo). Foi selecionado o melhor modelo 
para expressar a resposta da planta às doses de P aplicada. A escolha do modelo se deu em 
função da significância dos coeficientes dos parâmetros e dos valores do R2 (coeficiente de 
determinação).  

Resultados e Discussão 
Com os resultados obtidos pela análise de variância, verificou-se que não houve 

interação entre as doses de fósforo e as épocas de avaliação nas características de crescimento 
da cultura. A altura da planta, largura da folha e comprimento do pecíolo foram influenciados 
pelas épocas de valiação quando testada isoladamente. 

A altura da planta de mandioca cv. Aciolina em função das épocas de avaliação foi 
melhor modelada por uma função linear crescente (Figura 1). Houve uma relação direta entre 
a idade da mandioca, cv. Aciolina, e a altura da planta, o que fenologicamente era de se 
esperar. As médias para esta característica variaram de 48,97 cm aos 120 DAP a 126,63 cm 
aos 240 DAP. 

 
Figura 1- A altura da planta de mandioca cv. Aciolina em função das épocas de avaliação foi 
melhor modelada por uma função linear, Boa Vista, RR. 
 

Resultados semelhantes foram encontrados por Sagrilo et al. (2002), que observaram 
aumento na produtividade da parte aérea em razão da época de colheita, com maiores valores 
aos 630 DAE, aproximadamente 50% superior em relação à primeira colheita, aos 360 DAE. 

Conforme Cardoso Júnior et al. (2005), esse comportamento pode ser decorrente da 
resposta da planta em aumentar a produção de matéria verde e consequentemente a altura, à 
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medida que expande seu sistema radicular e encontra maiores quantidades de nutrientes com 
o passar do tempo. 

A largura da folha da mandioca cv. Aciolina em função das épocas de avaliação foi 
melhor modelada por uma função linear decrescente (Figura 2). 

Houve um decréscimo acentuado na largura da folha concomitante ao aumento das 
épocas de avaliação variando de 25,54 aos 120 DAP para 13,15 aos 240 DAP. Esta 
característica adquiri elevada importância uma vez que expressa o vigor da planta em virtude 
de uma maior área fotossintética, proporcionando maior rendimento da planta. 
 

 

 
 

Figura 2- A Largura da folha de mandioca cv. Aciolina em função de épocas de avaliação foi 
melhor modelada por uma função linear, Boa Vista, RR. 
 

 

 
Figura 3 – Comprimento do pecíolo de plantas de mandioca cv. Aciolina em função de 
épocas de avaliação, Boa Vista-RR. 
 

A figura 3 apresenta a relação do comprimento do pecíolo de plantas de mandioca 
cultivar Aciolina em resposta às épocas de avaliação. Observou-se decréscimo no 
comprimento do pecíolo concomitantemente ao aumento da idade da planta com médias 
variando entre 21,83 aos 120 DAP e 11,31 aos 240 DAP. Albuquerque et al. (2009), ao 
avaliar clones de mandioca encontraram variações de 9,95 a 26,96 cm no tamanho do pecíolo, 
avaliados aos sete meses. 
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Em trabalho realizado em Roraima com a cultivar Aciolina, Santos (2013) obteve 
resposta semelhante na largura da folha e comprimento do peciolo, verificando decréscimo 
destas características em função do aumento da idade da planta. Possivelmente houve 
aumento na quantidade de folhas em função da idade da planta o que reduziu o tamanho das 
mesmas. 

Conclusão 

A altura de plantas de mandioca cv. Aciolina aumenta em função da idade. A largura 
da folha e o comprimento do pecíolo diminuem dos 120 aos 240 dias após o plantio. 
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Resumen  

El objetivo del trabajo fue evaluar variaciones temporales de contenidos de almidón, 
proteínas, fibra bruta y minerales (N, P, K, Ca, Mg y Na) de raíces tuberosas (RT) de tres 
cultivares de mandioca: Blanca de Santa Catarina (BSC), Ramada Paso (RP) y Rocha (Ro), 
cultivados bajo invernadero plástico en el Campo Experimental de la FCA-UNNE, Corrientes, 
Argentina. El diseño experimental fue en bloques completos al azar, con 3 repeticiones. La 
plantación se realizó en agosto y se realizaron evaluaciones mensuales entre diciembre y abril, 
con análisis de varianza, test de Duncan, correlación de Pearson y regresiones lineales. Los 
contenidos de almidón no difirieron entre genotipos, siendo más precoces los cvs. BSC y Ro. 
Las raíces a los 126 ddp contenían 19-22 % de almidón; alcanzando 30-32% a los 255 ddp. El 
contenido de N y de proteínas aumentó hasta la tercera cosecha y posteriormente disminuyó. 
Hubo correlaciones negativas entre el tiempo y los contenidos de proteína y fibra bruta y una 
asociación muy alta entre ambas. No se registraron diferencias en contenidos de minerales en el 
tiempo. La evaluación química temporal de genotipos en invernadero permitirá ampliar los 
conocimientos y la relación entre la ontogenia radical, el llenado y la temperatura. 
 
Palabras clave: composición química, almidón, proteínas, fibras, minerales.  

Introducción 

En el Nordeste Argentino (NEA), la época de plantación de mandioca (Manihot 
esculenta Crantz) más adecuada comienza una vez pasado el peligro de heladas, siendo 
cosechada entre los 7 a 12 meses posteriores a la plantación para consumo en fresco. En  un 
ciclo anual, en América, el rendimiento de RT es de 13,2 TM ha-1 (FAO, 2006). 
Rendimientos máximos se registraron con temperaturas entre 25-29ºC. Por este motivo en 
climas tropicales se alcanzan altas productividades, mientras que en regiones subtropicales, se 
retrasa su crecimiento (Fretes, 2010). Para conseguir cosechas de primicia, es posible 
planificar cultivos protegidos. El objetivo del trabajo fue evaluar las variaciones temporales 
de contenidos de almidón, proteínas, fibra bruta y minerales (N, P, K, Ca, Mg y Na) de raíces 
tuberosas de tres cultivares de mandioca: Blanca de Santa Catarina (BSC), Ramada Paso (RP) 
y Rocha (Ro), cultivados bajo invernadero plástico en el Campo Experimental de la FCA-
UNNE, Corrientes, Argentina. 

Métodos y Materiales 

El experimento se llevó a cabo en la localidad de Corrientes, Argentina, en el Campo 
Didáctico-Experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE (27° 28’ 27.23” S; 
longitud: 58° 47' 00.66” O; y altitud: 50 m.s.n.m). Corrientes posee un clima subtropical, muy 
cálido en verano pero con heladas en invierno, cuando ronda los 10º C. Si bien la frecuencia 
anual de heladas es muy baja, recién desde octubre a mayo cesa la probabilidad de ocurrencia. 
El suelo es un Udipsament árgico, mixta, hipertérmica, de baja fertilidad, baja CIC, pero con 
buenas condiciones físicas asociadas a su textura arenosa. El experimento se condujo bajo un 
invernadero de 25 m x 8 m x 5 m, en forma de arco redondeado con paredes verticales, cubierto 
con plástico de 100 y 150 micrones LDT y ventilación lateral. La ubicación del invernadero y 
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de los lineos dentro del mismo sigue la transecta N-S. El riego fue suministrado por goteo 
superficial y las malezas se controlaron mediante carpidas manuales. Se evaluaron 3 cultivares 
de mandioca de interés para el norte de Argentina: cv. Blanca de Santa Catarina (BSC), Ramada 
Paso (RP) y Rocha (Ro). 

El diseño experimental fue en bloques completos al azar, con 3 repeticiones. La 
plantación de estacas se realizó el 1/08/2012 en un marco de 1m x 1m. Las plantas se 
cosecharon mensualmente entre diciembre de 2012 y abril de 2013. En cada uno de los 5 
muestreos las variables registradas fueron; i) contenidos de almidón, por el método de la 
gravedad específica (Toro y Cañas, 1983);ii) fibra bruta (Pearson, 1993); iii) proteínas, 
empleando el factor de conversión 3,24 recomendado para mandioca por Yeoh y Van-Den 
Truong (1996); iv) N por micro Kjeldahl (A.O.A.C., 1990); v) otros minerales, P, K, Ca, Mg y 
Na según los protocolos descriptos en Chapman y Pratt (1973). Se realizó análisis de varianza 
previa transformación de datos, test de Duncan (P<=0,05), análisis de correlación de Pearson y 
regresiones lineales. 

Resultados y discusión 
Los contenidos de almidón no difirieron estadísticamente entre genotipos (29% en 

promedio), aumentando significativamente con el tiempo (r2=0,81), siendo más precoces los 
cvs. BSC y Ro (Figura 1). 
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Figura 1. Evolución del contenido de almidón de raíces tuberosas de 3 genotipos de mandioca cultivados 
en invernadero en Corrientes, Argentina. Letras distintas indican diferencias significativas con respecto al 
tiempo según test de Duncan (P≤0,05). 
 

Según Burgos (2009), el tiempo térmico requerido para la plenitud de la fenofase de 
engrosamiento de las raíces tuberosas (RT) de mandioca varía entre 1300 y 1500 ºC día 
alcanzados a los 150-170 días de plantación (ddp) y para la plenitud de la fenofase de 
maduración de RT de 1500 a 1600 ºC día alcanzados a los 160-190 ddp. En la cosecha de 
diciembre/2012 de plantas de invernadero (126 ddp), la suma térmica fue de 1657,3 ºC día 
(Tb16ºC), alcanzando acumular en abril/2013 (255 ddp), más de 3000 ºC día (Medina et al., 
2013). Esto explicaría porque, las raíces tuberosas cosechadas 126 ddp contenían una 
concentración de almidón entre 19 y 22% cercana a valores promedio informados para 
mandioca cultivada por 270 ddp en condiciones de campo, alcanzando valores de 30-32% de 
almidón a los 255 ddp (Figura 1), próximos a los que se registran en cultivos bianuales a campo 
(Medina et al., 2014). 

El contenido de N y de proteínas aumentó hasta la tercer cosecha (febrero/2013) y 
posteriormente disminuyó significativamente hacia marzo-abril/2013 (Figura 2). De acuerdo a 
Cabral et al. (2000), existe una estrecha relación entre la evolución ontogénica de las raíces 
tuberosas, el aumento de su diámetro y la reducción del contenido proteico, como consecuencia 
del aumento de células del parénquima de reserva que acumulan una cantidad creciente de 
almidón diluyendo el contenido de proteínas de los tejidos radicales. En este sentido, Sagrilo et 
al. (2003) reportaron una disminución del contenido de materia seca, almidón y proteínas de 
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raíces tuberosas de diferentes genotipos de mandioca iniciada la primavera, es decir cuando el 
cultivo finaliza el reposo invernal y comienza un nuevo ciclo. 

El contenido de fibra bruta se mantuvo hasta febrero/2013 y disminuyó 
significativamente hacia marzo-abril/2013, siendo mayor en el cultivar Ro (Figura 2). En este 
caso se sugiere que también deriva del efecto de dilución que provoca el aumento masivo del 
parénquima de reserva y su contenido de almidón durante el tiempo de realización del ensayo. 
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Figura 2. Evolución del contenido proteico (A) y de fibra bruta  (B) de raíces tuberosas de 3 genotipos de 
mandioca cultivados en invernadero en Corrientes, Argentina. Letras mayúsculas distintas indican 
diferencias significativas con respecto al tiempo y letras minúsculas con respecto al genotipo según test de 
Duncan (P≤0,05). 

Tanto los valores de proteínas y fibra bruta si bien disminuyeron significativamente con 
el tiempo, no lo hicieron de modo lineal según los análisis de regresión realizados. Sin embargo, 
se registraron correlaciones negativas significativas entre el tiempo y los contenidos de proteína 
(-0.49, P<0,0006) y fibra bruta (-0.48, P<0,0008). Además se evidenció una asociación muy alta 
entre los contenidos de proteínas y fibra bruta (r=0,98, P<0,0001), generando una recta de 
regresión con un r2=0,97. El contenido de almidón no tuvo una relación lineal con los 
contenidos de proteínas (r2=0,35) y fibra bruta (r2=0,34), respectivamente.  

En relación a la composición mineral, no se registraron diferencias significativas en los 
contenidos de P (0,04±0,0%), K (1,32±0,08%), Ca (0,32±0,02%), Mg (0,24±0,04%) y Na 
(0,02±0,0%), entre los cultivares, ni respecto al tiempo. La caracterización de los valores 
promedio encontrados en el experimento de cada uno de los minerales, expresados en 
porcentaje de materia seca (%) se describe en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Valores medios, mínimos (Mín) y máximos (Máx)y error estándar (E.E.) del porcentaje de 
minerales analizados en porciones de raíces tuberosas de plantas de mandioca cultivadas en condiciones 
de invernadero en Corrientes, Argentina. 

 
Variable (%) Media E.E. Mín  Máx  
N         0,45 0,05 0,06 1,60 
P        0,04 0,00 0,00 0,10 
K       1,32 0,08 0,24 2,60 
Ca        0,32 0,02 0,05 0,85 
Mg       0,24 0,04 0,02 1,30 
Na      0,02 0,00 0,01 0,03 

 

Conclusión 

Bajo condiciones de invernadero el almacenamiento de almidón en las raíces 
tuberosas es más precoz y se obtienen porcentajes elevados en un corto ciclo. Con el 
engrosamiento de raíces (221 ddp), la concentración proteica y de fibras de las mismas tiende 
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a disminuir por efecto de dilución ante el incremento de la concentración de almidón. La 
composición mineral no responde al efecto genotipo ni al tiempo. 
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Tema: Fisiología Vegetal 

Resumen  

El objetivo del trabajo fue analizar las variaciones temporales de la morfogénesis radical y 
los componentes del rendimiento de 3 genotipos de mandioca (Amarilla, Palomita y Ramada 
Paso) cultivados en suelo arenoso en Corrientes, Argentina (campañas 2012-2013 y 2013-
2014). Para ello, se cosecharon plantas trimestralmente, registrándose número y peso fresco 
(PF) de raíces fibrosas primarias (RFp) y secundarias (RFs) y raíces tuberosas (RT), materia 
seca de RT (%MSRT) y distribución del PF en la planta. Se realizó ANOVA y test de 
Duncan. En todos los cultivares se evidenció polimorfismo radical durante todo el año. 
Independientemente del cultivar, el %RFp y RFs disminuyó y el %RT se incrementó con el 
tiempo, observándose mayor % de tuberización en la segunda campaña. La distribución del PF 
hacia RT fue gradualmente mayor, alcanzando 64±5% de la biomasa total. El número y PFRT 
se incrementó con el tiempo, registrándose rendimientos mayores en cvs. Amarilla y 
Palomita. Aunque hubo variaciones genotípicas, el %MSRT se incrementó hasta los 9 meses, 
pero disminuyó a los 12 meses en ambas campañas. En conclusión, se evidenciaron 
variaciones significativas de la morfogénesis radical y de los componentes del rendimiento 
debidas al tiempo y en el PFRT relacionadas con la interacción genotipo-tiempo  
 
Palabras clave: cultivo a campo, genotipos, mandioca, morfogénesis radical, rendimiento.  

Introducción 

La mandioca (Manihot esculenta Crantz) ocupa el séptimo lugar como recurso 
alimenticio a nivel mundial (De Bernardi, 2011), siendo un componente básico en la dieta de 
más de 1.000 millones de personas que viven en países del trópico y subtrópico en África, 
Asia y Latinoamérica (Ceballos, 2002). En Argentina, la producción de raíces tuberosas (RT) 
es de 180.000 toneladas en una superficie de 80.000 ha; generalmente las plantaciones se 
realizan en pequeñas parcelas mediante sistemas productivos de bajos insumos y tecnologías 
tradicionales, estimándose que en Misiones la superficie plantada ronda las 40.000 ha, en 
Formosa 20.000 ha, Corrientes 18.000 ha y en Chaco 2.000 ha (De Bernardi, 2011). 

La mandioca es una especie multipropósito (Uset, 2011), que se la cultiva anual o 
bianualmente. Existen reportes acerca del rendimiento anual de RT de clones de interés para 
el Nordeste Argentino (NEA) (Cenóz et al., 2010; Cenóz y Burgos, 2012; Burgos et al., 
2013), aunque son escasos los trabajos que describen su comportamiento cultural en el 
transcurso del ciclo productivo (Montaldo, 1991; Alves, 2002) y en particular de los 
materiales utilizados en el NEA (Burgos et al., 2013). Como el rendimiento de un cultivo se 
define por procesos de crecimiento y desarrollo que se encuentran bajo control genético y 
están modulados por factores ambientales (Alves, 2002), para optimizar las condiciones 
culturales es necesario conocer el comportamiento de diferentes genotipos durante todo su 
ciclo productivo. El objetivo del trabajo fue analizar las variaciones temporales de la 
morfogénesis radical, la distribución del PF en la planta y los componentes del rendimiento 
(número de RT por planta, peso fresco de RT por planta y materia seca de RT) de 3 genotipos 
de mandioca cultivados en Corrientes, Argentina. 
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Materiales y Métodos 

Los ensayos de campo se instalaron en el Campo Didáctico-Experimental de la FCA-
UNNE, durante las campañas 2012-2013 y 2013-2014. Este predio está ubicado al Noroeste de 
Corrientes, Argentina (27º 28’ 27’’ S, 58º 47’ 00’’ O). El suelo del sitio de experimentación está 
clasificado como Udipsammente árgico perteneciente a la serie Ensenada Grande (Escobar et 
al., 1994). El clima se caracteriza por presentar precipitaciones promedio de 1500 mm anuales, 
temperatura media anual de 21,5ºC y una frecuencia anual de heladas de 0,4, sin probabilidades 
de ocurrencia entre Octubre y Abril (Bruniard, 2000). El material de propagación derivó de un 
huerto clonal cultivado en las mismas condiciones ambientales del ensayo. 

El diseño estadístico utilizado fue completamente aleatorizado con arreglo factorial 
(3x4x2). Se evaluaron 3 genotipos representativos del Nordeste Argentino de caracteres 
contrastantes como ser hábito de crecimiento decumbente (cvs. Ramada Paso y Amarilla) o 
erecto (cv. Palomita), con raíces tuberosas de superficie radical rugosa (cv. Amarilla) o lisa 
(cvs. Palomita y Ramada Paso), de pulpa blanca (cvs. Ramada Paso y Palomita) o amarilla (cv. 
Amarilla), cuya descripción se realizó según Medina et al. (2012), los cuales fueron evaluados 
en 4 momentos diferentes del cultivo (3, 6, 9 y 12 meses después de la plantación, mdp) en 2 
campañas sucesivas. La plantación de las estacas se realizó el 28/9/2012 y el 7/10/2013, 
respectivamente, a 1 m por 1 m, una profundidad de 5 cm y conducida sin restricciones 
nutricionales ni hídricas. El control de malezas se realizó mediante carpidas. Las variables 
estudiadas fueron la proporción porcentual de raíces fibrosas con crecimiento primario (%RFp), 
raíces fibrosas con crecimiento secundario (%RFs) y raíces tuberosas (%RT). Según Medina et 
al. (2007), las raíces fibrosas de crecimiento primario son blancas o amarillo claras con sección 
uniforme de no más de 1 mm de diámetro y funciones de absorción. Las raíces fibrosas con 
crecimiento secundario tienen aspecto leñoso con peridermis rugosa en algunas porciones, son 
largas y resistentes con diámetros menores a 1 cm y funciones de sostén. Las raíces tuberosas 
tienen también aspecto leñoso con peridermis rugosa o lisa, crecimiento secundario, con 
diámetros mayores a 1 cm (gran proliferación del parénquima reservante del xilema secundario) 
y funciones de almacenamiento. También se registró el número de RT por planta y el peso 
fresco (PF) de tallos, estacas madres, hojas y de los diferentes tipos de raíces (RFp, RFs y RT) 
para calcular la distribución del PF en la planta. Para la cuantificación de la materia seca de las 
RT, las mismas fueron seccionadas, pesadas y secadas a 70ºC hasta peso constante La 
comparación de las medias aritméticas se realizó mediante el análisis de la variancia y la 
significancia estadística se determinó empleando el Test de Duncan (P<=0,05). 

Resultados y discusión 
La mandioca es un cultivo que presenta un gran valor étnico y cultural en América 

del Sur, debido a que es una de las fuentes de carbohidratos más económicas consumida por 
gran parte de su población rural (Cereda, 2002). Sus raíces se emplean en la alimentación 
humana y animal, percibiéndose un importante potencial agroindustrial y posibilidades de 
crecer en la exportación. En los últimos años, la demanda de raíces para usos agroindustriales 
se ha incrementado, por lo que se hace necesario conocer el comportamiento de diferentes 
genotipos y definir los momentos de cosecha con el objeto de incrementar los rendimientos y 
ampliar el período de utilización de las raíces (Sagrilo et al., 2008). 

En todos los muestreos se evidenció polimorfismo radical en los 3 cultivares 
evaluados, hallándose 3 tipos de raíces: RFp, RFs y RT (Figura 1), como reportara Medina et 
al. (2007) en plantas crecidas en maceta. Del total de raíces, el %RFp y el %RFs disminuyó y 
el %RT se incrementó con el tiempo, independientemente del cultivar. Por el contrario, el % 
de RT se incrementó, observándose mayor % de tuberización en la segunda campaña. 

Como se puede observar en la Figura 1, el % de PF dirigido hacia los tallos aumentó 
con el tiempo, siendo mayor el porcentaje destinado a tallos en los cvs Palomita y Amarilla. 
Luego de 3 mdp, el % de PF destinado a las estacas madres fue menor, no presentándose 
variaciones en interacción con el genotipo. Independientemente del cultivar, el porcentaje de 
PF derivado hacia las hojas disminuyó con el tiempo, incluso hasta desaparecer por 
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defoliación total en la primer campaña, característica propia de plantas caducifolias (Ceballos 
y de la Cruz, 2002). Luego de 3 mdp, el % de PF destinado hacia RFp y RFs fue menor, 
siendo más alto este valor en el cv. Ramada Paso. Independientemente del cultivar, el % de 
PF dirigido a RT fue gradualmente mayor, alcanzando 64±5% de la biomasa total. 

Con respecto a la generación del rendimiento (Figura 2), el número de RT (Fig. 2A) 
se incrementó con el tiempo; el peso fresco de RT  también aumentó con el tiempo pero 
presentó variaciones respecto al genotipo (Fig. 2B). Los mayores rendimientos se registraron 
en los cultivares Amarilla y Palomita. Si bien existieron variaciones genotípicas, el % MS de 
RT, un atributo de calidad, se incrementó significativamente hasta los 9 meses, disminuyendo 
hacia los 12 mdp (Fig. 2C). Probablemente esto se relacione con la removilización de reservas 
debidas a la incipiente brotación ocurrida en ambas primaveras (2013 y 2014). 

Conocer el comportamiento anual de genotipos contrastantes permitirá dilucidar la 
potencialidad de cada material y los momentos oportunos para obtener cosechas rentables y 
de buena calidad. 
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Figura 1. Distribución del peso fresco en % (PF%) en diferentes órganos de 3 genotipos de mandioca 
cultivados en Corrientes, Argentina. Campañas 2012-2013, 2013-2014. 
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Figura 2. Número (A), peso fresco en g (B) y materia seca (MS) en % (C) de raíces tuberosas (RT) de 
3 genotipos de mandioca cultivados en Corrientes, Argentina. Campañas 2012-2013, 2013-2014. 
Letras mayúsculas distintas indican diferencias significativas debidas al tiempo y letras minúsculas 
distintas revelan diferencias significativas debidas al tiempo en interacción con el cultivar según el test 
de comparaciones múltiples de Duncan (P≤0,05). 

Conclusión 

En resumen, se evidenciaron variaciones significativas de la morfogénesis radical, en 
la distribución del PF hacia los distintos órganos y de los componentes numéricos del 
rendimiento de los 3 cultivares analizados relacionadas principalmente con el tiempo en 
ambas campañas. Además, el PFRT por planta varió significativamente con la interacción 
genotipo-tiempo. 
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Resumo 
 O objetivo foi avaliar o efeito de doses aminoácidos, sobre o desenvolvimento da 
planta e formação de raízes tuberosas, em mandioca. O experimento foi conduzido em casa de 
vegetação em delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 5x6, com cinco 
repetições. Foram avaliadas 6 doses (0, 10, 20, 30, 40 e 50 kg ha-1) de aminoácidos, em dois 
genótipos de mandioca (Baianinha e Santa Helena). As manivas foram mergulhadas por 30 
minutos em solução de 3 litros de água e plantadas em vasos com 5 kg de solo. As variáveis 
analisadas foram: número de ramificações, altura de plantas, diâmetro do caule, massa fresca 
de folhas, de caule, índice de clorofila, número de raízes tuberosas, volume de raízes 
adventícias, tuberosas e total de raízes, massa seca de folha, de caule, total, de raiz tuberosas, 
de raiz adventícias e de raiz total. Os dados foram submetidos à ANAVA, comparados por 
Tukey (5%), e análise de regressão. Houve diferenças para altura de plantas, massa fresca de 
caule, volume de raízes adventícias, massa seca de caule e de raízes adventícias, entre os 
genótipos. Aminoácidos diminuíram o diâmetro do caule e aumentaram o número de 
ramificações em Baianinha.  Aminoácidos não favorecem a produção de raízes tuberosas. 
 
Palavras Chave: Adubação, Adubação complementar, resíduo agroindustrial. 
 

Introdução 
A utilização de aminoácidos na agricultura brasileira e nos demais países vem 

aumentando de forma bastante acentuada, devido as inúmeros benefícios que estas 
substâncias orgânicas vem proporcionando as plantas. A utilização de aminoácidos contribui 
para o aumento da produtividade das mais diversas culturas e da qualidade dos produtos 
agrícolas. A importância dos aminoácidos nas plantas, assim como em todos os seres vivos, é 
indiscutível, pois estão envolvidos em grande parte do metabolismo primário e secundário, 
levando à síntese de vários compostos que influenciam na produção e na qualidade dos frutos 
(ALBUQUERQUE & DANTAS, 2010).  
 Pesquisas realizadas por Brandão (2007), com a cultura da cana-de-açúcar 
comprovam a eficiência dos aminoácidos sobre o enraizamento; mesmo quando aplicado 
somente nos toletes o resultado já foi superior ao tratamento testemunha. Demonstrando, 
deste modo, ser uma tecnologia viável para ser utilizado na agricultura, principalmente na 
cultura da mandioca, que apresenta correlação positiva entre a produtividade e o número de 
raízes tuberosas. 

O manejo adequado da cultura é o principal fator limitante no acréscimo da 
produtividade no sul do país, visto que a mandioca se comporta diferentemente em cada 
condição climática (CONCEIÇÃO, 1986). Por ser uma cultura tradicionalmente atribuída à 
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agricultura de subsistência as informações técnicas a respeito de seu manejo em grandes áreas 
são insuficientes e desatualizadas para o sistema de produção atualmente adotado. Essa falta 
de informação impossibilita que a cultura alcance altas produtividades como em outras partes 
do mundo, resultando em menor interesse da agroindústria para a formulação de insumos 
agrícola e consequentemente, menor interesse de produtores pela cultura. 
 Deste modo, o trabalho teve por objetivo avaliar o efeito de doses aminoácidos, sobre 
o desenvolvimento da planta e na formação de raízes tuberosas, em dois genótipos de 
mandioca. 
 

Material e Métodos 
 O experimento foi conduzido em casa de vegetação pertencente ao 

Departamento de Agronomia da Universidade Estadual de Londrina (UEL), em Londrina, PR 
(latitude 23º23'S e longitude 51º11'W, altitude de 600m). O solo utilizado no experimento foi 
do tipo Nitossolo Vermelho eutroférrico latossólico (EMBRAPA, 2006).  As manivas 
utilizadas para o ensaio foram provenientes de área agrícola da INDEMIL, localizada em 
Santa Mônica – PR. As mesmas foram mensuradas em 10 cm, cortadas e mergulhadas por 30 
minutos em uma solução de 3 litros de água, nas diferentes doses do produto a base de 
aminoácidos. Após decorrido o tempo de submersão, as manivas foram plantadas em vasos 
com capacidade para 5 kg de solo, em profundidade de 5 cm.  

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado. Foram avaliadas 6 doses 
(0, 10, 20, 30, 40 e 50 L ha-1) de aminoácidos, em dois genótipos de mandioca (Baianinha e 
Santa Helena) com 5 repetições. O produto a base de aminoácidos utilizado foi originado de 
resíduo agroindustrial da proteína colagênica animal, provenientes de curtume, e pode ter seu 
uso de forma líquida (via foliar) ou sólida (via raiz), com alta concentração de nutrientes 
orgânicos cujo princípio ativo principal são os aminoácidos. O produto é 100% solúvel em 
água e biodegradável, atóxico, não agride a fauna e a flora, sem nenhuma substância derivada 
do petróleo e livre de metais pesados. Os Aminoácidos presentes no produto comercial na 
forma líquida e suas respectivas concentrações são: L-Glicina (5,08%), L-Prolina (2,94%), L-
Alanina (2,02%), L-Ácido Glutâmico (2,28%), L-Ácido Aspártico (1,34%), L-Arginina 
(1,56%), L-Serina (0,65%), L-Leucina (0,65%), L-Lisina (0,48%), L-Valina (0,53%), L-
Treonina (0,30%), L-Fenilalanina (1,13%), L-Isoleucina (0,34%), L-Tirosina (0,14%), L-
Histidina (0,16%). 
 Após 4 meses de cultivo, as seguintes variáveis foram analisadas: : número de 
ramificações na planta, altura de plantas, diâmetro do caule, massa fresca de folhas, de caule, 
índice de clorofila, número de raízes tuberosas, volume de raízes adventícias, tuberosas e total 
de raízes, massa seca de folha, de caule, total, de raiz tuberosas, de raiz adventícias e de raiz 
total. Os dados foram submetidos à análise de normalidade dos resíduos pelo teste de 
Shapiro-Wilk e quanto à homogeneidade da variância, pelo teste de Bartlett. Em seguida 
foram submetidos à análise de variância (ANAVA) e comparação de médias entre genótipos 
pelo teste de Tukey (5%). Os dados de doses de aminoácidos foram submetidos a análise de 
regressão. 
 

Resultados e Discussão 
Houve efeito significativo de genótipos para as varáveis altura de plantas (ALT), 

massa fresca de caule (MFC), volume de raízes adventícias (VRA), massa seca de caule 
(MSC) e massa seca de raízes adventícias (MSRA), superiores no genótipo Baianinha. Já para 
o aminoácido, efeito significativo foi observado apenas na variável diâmetro de caule (DC) e 
interação entre genótipos e doses no número de ramificações (NR).  

Estas diferenças entre genótipos nas características de planta devem-se a fatores 
genéticos das variedades utilizadas. Segundo Takahashi & Gonçalo(2005), a Baianinha é uma 
cultivar que possui maior ramificação e vigor da parte aérea, quando comparada a outros 
genótipos. Contudo, essa característica pode resultar em menor rendimento, em espaçamentos 
mais adensados, pois necessitam de maior espaço para desenvolver suas ramas e, 
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consequentemente, expressar seu potencial de produção de fotoassimilados (RÓS, et al., 
2011). Já o genótipo Santa Helena, apresenta menor potencial de ramificação da parte aérea 
(TAKAHASHI, 2002) e maior quantidade de massa seca e produtividade quando comparada 
à outras cultivares (VIDIGAL FILHO et al, 2000).   

Para DC (figura 1A) houve redução linear em resposta a doses de aminoácidos 
aplicadas nas manivas, sendo menor diâmetro encontrado na dose de 50 L ha-1. Contudo, no 
número de ramificações houve aumento linear com o aumento das doses de aminoácidos, para 
Baianinha (figura 1B), o que explica a diminuição do diâmetro do caule, visto que o gasto 
energético para produzir mais caules é maior, reduzindo desta forma o diâmetro dos caules 
produzidos. 

 

       
 
Figura 1. A) Diâmetro do caule (DC), do genótipo Baianinha, e B) Número de ramificações 
(NR) da interação genótipos x doses de Baianinha e Santa Helena, em função de doses de 
aminoácidos. Londrina – PR.  

O número de hastes das plantas de mandioca é definido logo na brotação da maniva-
semente e, esta característica depende principalmente da variedade, vigor do material de 
plantio e tamanho da maniva-semente (CONCEIÇÃO, 1986; FUKUDA & OTSUBO, 2003).  
Segundo Irolivea et al. (1998), cultivares com apenas uma haste e que não apresentam 
ramificações podem ser plantadas com menor espaçamento, o que eleva o rendimento e 
diminui o tempo de fechamento das entrelinhas.  

A característica ramificação, ainda, influencia a mecanização da cultura.  Variedades 
que não apresentam ramificações são mais adequadas à prática de plantio mecanizado, por 
facilitarem o manejo da cultura (RÓS, et al., 2011). 
 Neste ensaio não foi possível observar ganhos significativos de produtividade de 
raízes tuberosas, contrariando os resultados obtidos por Picolli et al. (2009), ao estudarem a 
aplicação de produtos a base de aminoácidos como tratamento de sementes e na fase de 
perfilhamento na cultura do trigo, onde concluíram que, esses proporcionaram ganhos 
significativos em produtividade de grãos e também trouxeram benefícios a cultura em 
situações adversas do clima, como o déficit hídrico. 

Gazola et al., (2014), ao estudarem os efeitos da aplicação foliar de quatro doses de 
aminoácidos (0, 8, 16, e 24 L ha-1) na cultura do milho safrinha, em Londrina/Pr, também 
concluíram que o produto à base de aminoácidos aplicado de forma suplementar à adubação 
nitrogenada não influenciou nas características agronômicas nem no desempenho produtivo 
da cultura do milho cultivado na safrinha. 

O uso do resíduo agroindustrial a base de aminoácidos na mandioca não apresentou 
efeitos sobre as outras características avaliadas. Contudo, este fato pode ter ocorrido devido 
ao método de aplicação utilizado e/ou modo de aplicação do produto.  

Devido as poucas informações disponíveis sobre a utilização desses produtos a base de 
aminoácidos e como estes atuam no crescimento e desenvolvimento vegetal, faz-se necessário 
a realização de mais estudos na área, a fim de suprir essas informações e com isso estabelecer 



 

09 a 13 de Novembro de 2015, Foz do Iguaçu - PR. 

doses, métodos e épocas de aplicação destes produtos, bem como a interação com outros 
fatores da produção. 

 
Conclusão 

O genótipo Baianinha possui maior altura de planta, massa fresca de caule, volume de 
raízes adventícias, massa seca de caule e massa seca de raízes adventícias em relação a Santa 
Helena 

Aplicação do produto a base de aminoácidos, para o genótipo Baianinha, diminui o 
diâmetro do caule e aumenta o número de ramificações.  

O produto a base de aminoácidos, não favorece a formação de raízes tuberosas. 
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Temática: fisiologia Vegetal 
 

Resumo  

Objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito do sombreamento artifical nos teores dos 
pigmentos fotossintetizantes em genótipos de mandioca. Foram utilizados os genótipos 
Sergipe, Platinão, BRS Verdinha e BRS Poti Branca, cultivados em telados com níveis de 
sombreamento de 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% e a pleno sol. Cada telado foi equivalente 
a um experimento, no delineamento inteiramente casualizado, com quatro tratamentos e 
quatro repetições, totalizando 16 parcelas. Foram avaliados os teores das clorofilas a e total.  
O genótipo Platinão apresentou maior teor de clorofila a e total que o genótipo Sergipe. 
Níveis de sombreamento elevados proporcionaram maiores teores de clorofila a e total. 
 
Palavras Chave: Manihot esculenta Crantz, genótipos, clorofila. 

Introdução 

Originária da América do Sul, a mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma das 
culturas mais cultivadas no mundo, apresentando raízes ricas em amido, constituindo-se como 
base energética para mais de 800 milhões de pessoas de baixa renda, em vários países 
(MARCON et al.,  2007). 

A produção nacional desta cultura em 2013 foi de mais de 23 milhões de toneladas, 
com produtividade média em torno de 13,7 t ha-1 (FAO, 2015). No entanto, sua produtividade 
que pode ser considerada baixa, quando comparada com o seu potencial produtivo, que pode 
atingir 90 t ha-1 de raízes tuberosas (COCK, 1979). 

Nas regiões Norte e Nordeste do Brasil a mandioca é comumente cultivada em 
cultivos consorciados, onde muitas vezes sofre competição por luminosidade com as outras 
espécies (ALVES e SILVA, 2003). Este é um fator importante, e que está diretamente ligado 
à produtividade e ao teor de amido nas raízes de mandioca, o qual tem influência direta na 
quantidade de pigmentos fotossintetizantes e, consequentemente, nos processos 
fotossintéticos (ARESTA e FUKAI, 1984). 

O conhecimento sobre os mecanismos fisiológicos, tal como, os teores de clorofilas 
das folhas, são utilizados para estimar o potencial fotossintético das plantas (RÊGO & 
POSSAMAI, 2006) e utilizados positivamente para melhor manejo da cultura, desde o plantio 
até a colheita. Trabalhos que possam verificar o efeito da restrição luminosa nos teores desses 
pigmentos, possibilitando melhor manejo para obtenção de maiores produtividades são de 
grande importância. Diante disso, o presente trabalho foi desenvolvido com objetivo de 
quantificar os pigmentos fotossintetizantes em genótipos de mandioca submetidos a níveis de 
sombreamento. 
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 Material e Métodos 

O trabalho foi realizado no período de outubro de 2013 a maio de 2014, na 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em Vitória da Conquista, Bahia.  

Foram utilizados quatro genótipos de mandioca (Sergipe, Platinão, BRS Verdinha e 
BRS Poti Branca) cultivados em telados revestidos com telas de polipropileno, com níveis de 
sombreamento de 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% e adicionalmente, cultivados a pleno sol.  

Cada nível de sombreamento foi considerado um experimento, em delineamento 
inteiramente casualizado, com quatro tratamentos (genótipos de mandioca) e quatro 
repetições, totalizando 16 parcelas. Cada repetição foi constituída por um vaso, com 
capacidade de 60 litros, com uma planta.  

O solo utilizado para enchimento dos vasos foi classificado como Latossolo Amarelo 
Distrófico típico de textura franco argilo arenosa. Foram realizadas calagem e adubação 
fosfatada no momento do plantio e, após 45 dias, foi feita a adubação de cobertura com 
nitrogênio e potássio, de acordo recomendação de Nogueira e Gomes (1999).  

Durante o experimento, as irrigações foram feitas tomando-se por base a umidade 
correspondente a 40% da capacidade de campo do solo, medida com auxílio de sensor 
Watermark, modelo 200SS da Irrometer, instalado nos vasos. 

Aos 180 dias após plantio, coletaram-se de cada planta duas folhas, fisiologicamente 
maduras para avaliação dos teores de clorofila a e total, segundo metodologia de Arnon 
(1949). 

Os dados foram submetidos à análise de variância e, posteriormente, as médias dos 
genótipos foram comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. O estudo dos níveis de 
sombreamento foi feito pela análise de regressão, selecionando-se os modelos com base na 
significância, pelo teste “F” a 5% de probabilidade, pelo maior valor do coeficiente de 
determinação e melhor explicação biológica para a característica em estudo. 

 

Resultados e Discussão 
 Na Tabela 1, observa-se que o genótipo Platinão apresentou maior teor de clorofila a 
e total em relação ao genótipo Sergipe. O teor de clorofila total variou de 3,9 mg g-1 MF a 4,8 
mg g-1 MF. Veríssimo et al. (2010), avaliando pigmentos e eficiência fotossintética de quatro 
variedades de mandioca, encontraram maiores valores de clorofila total nas variedades 
Campinas, Rosinha e Cariri, com teores de 4,47 mg g-1 MF, 4,42 mg g-1 MF, 4,08 mg g-1 MF, 
respectivamente, sendo estes valores próximos aos obtidos no presente trabalho. 
 
Tabela 1. Índice médio de clorofila Falker (ICLOR), teor médio de clorofila a (CLA), teor 
médio de clorofila total (CLOT), em quatro genótipos de mandioca submetidos ao 
sombreamento. Vitória da Conquista – BA, 2015. 
Genótipos ICLOR CLA 

(mg g MF-1) 
CLT 

(mg g MF-1) 
Sergipe 47,62 ab 2,777 b 3,993 b 
Platinão 51,95 a 3,270 a 4,800 a 
Verdinha 46,58 b 2,995 ab   4,260 ab 
Poti Branca 48,79 ab 3,161 ab  4,533 ab 
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si, pelo teste Tukey a 5% de 
probabilidade. 
 

Pode-se observar efeito linear dos níveis de sombreamento sobre o teor de clorofila a, 
estimando-se que, para cada aumento de 1% de sombreamento, houve acréscimo de 0,03 mg 
g-1 de MF (Figura 1A). O maior acúmulo de clorofila em níveis mais sombreados pode ser 
devido ao efeito compensatório da espécie à menor quantidade de radiação disponível 
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(MARTINAZZO et al., 2007). Para Almeida et al. (2004), folhas cultivadas sob baixas 
intensidades de luz apresentam maiores teores de clorofila por unidade de peso. 

Na Figura 1B, observa-se efeito linear crescente de níveis de sombreamento sobre o 
teor de clorofila total nas folhas de mandioca, estimando-se que, para cada aumento de 1% de 
sombreamento, houve acréscimo de 0,05 mg g-1 de MF.  Segundo Kramer & Koslowski 
(1979), os níveis de clorofilas foliares são controlados pela luz, sendo que, em intensidades 
mais elevadas de radiação, as moléculas de clorofilas são mais passíveis a processos 
fotoxidativos, sendo o equilíbrio estabelecido com níveis de radiação mais baixos. Dessa 
forma, folhas submetidas ao pleno sol tendem a possuir menor concentração de clorofila em 
relação àquelas cultivadas sob sombreamento. 
 
 

 
 
Figura 1. Estimativa do teor de clorofila a (A) e total (B) de genótipos de mandioca em 
função de níveis de sombreamento. Vitória da Conquista – BA, 2015. *Significativo a 5% de 
probabilidade, pela análise de regressão. 
 
  

Conclusões 
Os maiores teores de clorofila a e clorofila total foram encontrados em folhas do 

genótipo Platinão, demonstrando maior tolerância ao sombreamento.  
          Níveis elevados de sombreamento proporcionaram maiores teores de clorofila a e 

clorofila total. 
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Temática: Fisiologia Vegetal 
 

Resumo  

A técnica de propagação rápida para induzir a brotação de manivas de mandioca, 
utilizando reguladores de crescimento está pouco elucidada, diante deste exposto, o presente 
trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de concentrações (0, 25, 50, 75 e 100 ppm) de 
ácido indolbutírico (E1), etileno (E2) e ácido giberélico (E3) no vigor e crescimento de 
brotações a partir de segmentos caulinares de mandioca. Foram conduzidos três ensaios em 
câmara de propagação rápida, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Manivas 
sementes da variedade Sergipe foram cortadas em pedaços com comprimento de 4 a 7 cm, 
com no mínimo duas gemas. Estas foram tratadas com os reguladores de crescimento através 
de imersão lenta por um período de 5’, em seguida foram plantadas em câmaras de 
propagação cobertas com plástico transparente. O delineamento experimental para cada 
experimento foi em blocos casualizados, com cinco tratamentos e quatro repetições. Foram 
avaliadas as características de crescimento: altura, diâmetro, número de folhas, índice de 
clorofila SPAD, além do índice de velocidade de brotação. A concentração de 50 ppm do AIB 
foi a mais eficaz na indução da brotação das gemas em E1. Em E2 o etileno não apresentou 
efeito algum sobre a brotação das manivas e no E3 a concentração de 100 ppm de GA3 
proporcionou maior crescimento dos brotos. 
 
Palavras-chave: Manihot esculenta Crantz; Maniva; Imersão; Fitorreguladores; Brotos. 

Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma cultura popular em todo o mundo, e de 
grande importância no fornecimento de carboidratos para milhões de pessoas no planeta. O 
Brasil é um dos maiores produtores mundiais, ocupando no cenário mundial a quarta posição 
atrás de países como a Nigéria, Indonésia e Tailândia.  

Dados da FAO de 2013 indicam uma produtividade média nacional baixa com cerca 
de 14,6 t/ha, sendo este fato relacionado principalmente a má qualidade das manivas e o baixo 
nível tecnológico empregado no seu cultivo. Dessa forma, o país precisa desenvolver cada vez 
mais sua tecnologia de produção a fim de aumentar os índices de rendimento (Fukuda & 
Otsubo, 2003). 

A técnica de multiplicação rápida de mandioca, desenvolvida no Centro Internacional 
de Agricultura Tropical (CIAT – Colômbia), propõe a realização da limpeza clonal da espécie 
reduzindo o envelhecimento fisiológico, a incidência de doenças e pragas, melhorando a 
qualidade do material propagativo. A técnica se baseia na indução do enraizamento de estacas 
caulinares de duas gemas. De acordo com Silva et al., (2002) esta técnica apresenta baixo 
custo e é de fácil utilização, proporcionando elevado rendimento de obtenção de brotos por 
planta. 

Existem poucas informações na literatura acerca da indução de brotação de manivas 
de mandioca, utilizando reguladores de crescimento por meio da técnica de propagação 



 

09 a 13 de Novembro de 2015, Foz do Iguaçu - PR. 

rápida. Mesmo os escassos trabalhos utilizando a auxina, são pouco conclusivos os resultados 
em relação a dosagem e tempo de exposição para o estimulo do enraizamento e 
desenvolvimento das mudas. 

Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de 
concentrações (0, 25, 50, 75 e 100 ppm) de ácido indolbutírico, ácido giberélico e etileno no 
vigor e crescimento de brotações a partir de segmentos caulinares de mandioca.  

 Material e Métodos 

Os três ensaios foram conduzidos em câmaras de propagação rápida na área 
experimental da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), localizada no Campus 
Universitário de Vitória da Conquista. Cada câmara correspondeu a um experimento 
contendo um regulador de crescimento, sendo assim: experimento E1 o Ácido Indolbutírico 
(AIB); experimento E2 o Etileno (Ethrel); experimento E3 o Ácido Giberélico (GA3).  

As manivas sementes de mandioca da variedade Sergipe provenientes de plantas 
sadias, oriundas de uma lavoura com 24 meses de idade, foram cortadas em pedaços com 
comprimento de 4 a 7 cm, contendo no mínimo duas gemas. Posteriormente, as manivas 
foram tratadas por um período de 5 minutos, em imersão lenta nas soluções de AIB, Ethrel e 
GA3. Estas foram plantadas em câmaras de propagação rápida cobertas com plástico 
transparente. 

O delineamento experimental para cada experimento foi em blocos casualizados, com 
cinco tratamentos (concentrações dos reguladores) e quatro repetições, sendo os tratamentos 
representados pelas concentrações de 0, 25, 50, 75 e 100 ppm. A parcela útil foi constituída 
por seis plântulas, totalizando 120 plantas para cada experimento. 

Após o plantio das manivas sementes, procedeu-se com avaliação diária para a 
determinação do Índice de Velocidade de Brotação (IVB), através da contagem do número de 
brotos, metodologia proposta por Maguire (1962). A taxa de mortalidade diária foi calculada 
em porcentagem em relação às plantas úteis. As avaliações de crescimento, como diâmetro do 
broto (DAM), altura (ALT), índice de clorofila SPAD e número de folhas (NF) foram 
realizadas aos 30 dias, quando a emissão de novos brotos já estava estabilizada. A irrigação 
das câmaras e o controle de invasoras foram realizados periodicamente. 

Os dados foram submetidos à análise de variância e analisados através de regressão 
polinomial, ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F utilizando o Sistema para Análises 
Estatísticas e Genéticas, SAEG 9.1.  

Resultados e Discussão 
Em relação ao Experimento 1 (AIB), houve diferença significativa para o índice de 

velocidade de brotação (IVB), diâmetro do broto e número de folhas. Para o IVB, o modelo 
cúbico foi o que melhor expressou as médias dos tratamentos. As médias do IVB nas 
concentrações de 25 e 50 ppm, tiveram uma tendência ascendente. A partir desta 
concentração, houve uma estabilidade das médias, assim, o mesmo efeito da concentração 
100 ppm foi verificado para as de 75 e 50 ppm  para o IVB (Figura 1).  

Figura 1 – Índice de Velocidade de Brotação de manivas sementes de mandioca, submetidas à 
concentrações de AIB, após 30 dias de plantio. 
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As brotações tiveram início ao sexto dia após o plantio e estabilizaram ao vigésimo 
quinto dia, para os três experimentos. Segundo Lorenzi et al., (1995) e Ternes (2002), citado 
por Alves et al., (2009), das cinco fases fisiológicas que são descritas para a cultura da 
mandioca, a brotação das manivas representa a primeira, que ocorre após o sétimo dia de 
plantio, corroborando com este trabalho onde utilizou diferentes reguladores de crescimento, 
estimulando o inicio da brotação ao sexto dia. Ao final do período experimental, foi possível 
constatar que a técnica aplicada de propagação rápida foi eficiente em estimular a brotação. 
As taxas de mortalidade dos brotos nos experimentos E1 (AIB), E2 (Ethrel) e E3 (GA3), 
foram respectivamente 22,5%, 15% e 10%. 

O diâmetro do broto foi explicado pelo modelo cúbico, às doses mais altas 
proporcionaram maiores médias, como pode ser observado na Figura 2. Os menores valores 
observados foram com as doses de 25 ppm (Figura 2). 

De acordo com a Figura 3, as plantas tratadas com 100 ppm de AIB apresentaram 
maior média de número de folhas. Em um estudo visual sobre os três experimentos, as plantas 
tratadas com AIB se mostraram menores e com menos folhas, comparadas aos experimentos 
E2 (Ethrel) e E3 (GA3). 

 

         
                                    

 
 
 
                  
 
Não houve diferença significativa para todas as variáveis avaliadas no segundo 

experimento utilizando diferentes concentrações do regulador de crescimento Ethrel. 
Foi definido o efeito quadrático para altura do broto e índice de clorofila SPAD. A 

maior média de altura dos brotos foi evidenciada pelo tratamento com a concentração de 100 
ppm. As médias tiveram uma variação de 2,5 a 4,7cm, sendo as menores médias observadas 
com a concentração de 25 ppm de GA3 (Figura 4). A variável índice de clorofila SPAD 
apresentou um comportamento oposto ao observado na altura das plântulas, com as maiores 
médias verificadas pela testemunha (Figura 5).  

Analisando visualmente os três experimentos, pode-se verificar que as alturas dos 
brotos das manivas sementes avaliadas no experimento 3, foram os maiores verificados, 
resultados que corroboram com Silva et al. (2014), que apontam em seu trabalho que o 
tratamento com GA3 promoveu melhor resposta. 
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Figura 2 – Diâmetro dos brotos (cm) de manivas 
sementes de mandioca, submetidas à 
concentrações de AIB, após 30 dias de plantio. 

 

Figura 3 – Número de folhas de manivas 
sementes de mandioca, submetidas à 
concentrações de AIB, após 30 dias de 
plantio. 
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Conclusão 

A concentração de 50 ppm do AIB foi a mais eficaz na indução da brotação das 
gemas em E1.  Em E2 o etileno não apresentou efeito algum sobre a brotação das manivas e 
no experimento 3 as concentrações de 100 ppm de GA3 foram superiores às demais 
concentrações, proporcionando maior crescimento dos brotos. 
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Figura 5 – Índice de clorofila SPAD dos brotos 
de manivas sementes de mandioca, submetidas 
à concentrações de AIB, após 30 dias de plantio. 
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Temática: Fitotecnia 
 

Resumo  

O presente estudo objetivou avaliar o efeito de diferentes concentrações de ácido 
indolbutírico (AIB) no crescimento inicial de brotações de mandioca obtidas pela técnica de 
propagação rápida. O experimento foi conduzido em viveiro na UESB, Campus de Vitória da 
Conquista – BA. O delineamento adotado foi em blocos casualizados, com quatro tratamentos 
(0; 100; 200 e 400 ppm de AIB), quatro repetições e oito mudas por repetição. Após o 
tratamento, manteve-se as brotações em viveiro com 50% de luminosidade. Aos 90 dias após 
o transplantio, avaliou-se a massa fresca e seca da parte aérea e das raízes, bem como 
comprimento (da maior raiz), número de raízes adventícias e mortalidade. Os dados foram 
submetidos a testes de normalidade e homogeneidade de variâncias, e à análise de variância 
da regressão, através do SAEG, versão 9.1. A aplicação de AIB restringiu o crescimento da 
parte aérea e elevou o número de raízes bem como a massa fresca das raízes.  

 
Palavras-chave: Manihot esculenta Crantz; Regulador de crescimento; AIB; Enraizamento. 

Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é propagada vegetativamente através de 
segmentos de hastes, denominados manivas-sementes, com comprimento de 15 a 20 cm 
(Alves et al., 2009). Este método favorece a disseminação de entomopatógenos, os quais são 
transmitidos para posteriores cultivos, resultando em decréscimo na produção, além de 
reduzir a disponibilidade de material propagativo aos produtores. Um obstáculo à propagação 
em larga escala é a baixa taxa de material propagativo de qualidade, com taxa de 
multiplicação de 1:5 a 1:10 em um período de 12 meses (Santos et al., 2009). 

A técnica de propagação rápida, desenvolvida no Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT- Colômbia) e adaptada às condições brasileiras, consiste em induzir o 
enraizamento de estacas caulinares com duas a três gemas para produção de brotos herbáceos, 
com posterior corte e enraizamento dos mesmos em água. Além de apresentar baixo custo, 
esta técnica proporciona alto rendimento e acelera a disponibilidade de mudas de mandioca, 
aumentando a taxa de propagação em até 16 vezes (Santos et al., 2009; Fukuda & Carvalho, 
2006). 

A utilização de regulador de crescimento é uma prática que está em uso crescente nos 
cultivos agrícolas, incluindo a propagação de plantas por estaquia. O ácido indolbutírico 
(AIB) é uma substância sintética que, após β-oxidação, pode fornecer ácido indolacético 
(AIA) livre às plantas. As auxinas podem influenciar diversos processos do crescimento 
vegetal, dentre eles a indução da formação de raízes laterais e adventícias. Entretanto, os 
efeitos da aplicação desse regulador em plantas, dependem do tipo e concentrações da auxina 
utilizada (Taiz & Zeiger, 2013; Teale et al., 2006; Woodward & Bartel, 2005). 

Partindo da hipótese de que determinados reguladores de crescimento promovam 
aumento do sistema radicular, fez-se necessário um maior entendimento acerca da morfologia 
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de brotações, associadas à aplicação de auxina. Assim, o presente trabalho objetivou avaliar o 
efeito de diferentes concentrações de ácido indolbutírico no crescimento inicial de brotações 
de mandioca obtidas pela técnica de propagação rápida. 

 

Material e Métodos 

O trabalho foi conduzido em viveiro e no Laboratório de Fisiologia Vegetal da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, Campus de Vitória da Conquista, no 
período de dezembro de 2013 a abril de 2014. 

As manivas-sementes foram adquiridas no Campus da Universidade, de plantas com 
12 meses de idade, da variedade Platinão. As hastes foram cortadas em tamanho de 3 a 5 cm 
de comprimento, deixando-se duas a três gemas por segmento. Depois de selecionadas, estas 
foram tratadas em solução com o fungicida sistêmico tiofanato-metílico (700 ppm) por 15 
minutos. O plantio foi realizado a aproximadamente 2 cm de profundidade, na posição 
horizontal com as gemas voltadas para cima (10 x 10 cm), em câmaras de propagação de 2,2 
m2, contendo como substrato, uma camada de brita (20 cm) e outra superficial de areia (15 
cm). A rega foi realizada diariamente, buscando-se manter o substrato na capacidade de 
campo. Para manter temperatura e umidade elevadas, colocou-se filme plástico transparente 
sobre a câmara, de modo a uniformizar e acelerar a brotação das gemas.  

Ao atingir 10 a 12 cm de altura, fez-se o corte dos brotos a 1 cm da maniva, 
utilizando lâmina desinfetada a cada secção, por meio de flambagem. Para deter a emissão do 
látex, os brotos ficaram parcialmente imersos em água destilada até o momento da aplicação 
do regulador. Descartou-se as folhas do terço médio e inferior dos brotos. 

Os tratamentos consistiram na imersão dos brotos em ácido indolbutírico durante 24 
horas, nas concentrações 0, 100, 200 e 400 ppm. O efeito dos tratamentos foi avaliado em 
delineamento em blocos casualizados, com quatro repetições e oito mudas por repetição. 

Os brotos foram transplantados para bandejas plásticas, com capacidade de 290 cm3 
por célula, contendo substrato da marca comercial Vivatto® apresentando capacidade de 
retenção de água de 150% e condutividade elétrica de 1,2 mS cm-1. As bandejas foram 
mantidas em viveiro com 50% de sombreamento, onde permaneceram sob regime diário de 
irrigação. Aos 90 dias após o transplantio, avaliou-se a massa fresca e seca da parte aérea e 
das raízes, bem como comprimento (da maior raiz), número de raízes adventícias e 
mortalidade de mudas. 

Os dados foram submetidos a testes de normalidade e homogeneidade de variâncias, e 
à análise de variância da regressão, através do software Sistema de Análises Estatísticas e 
Genéticas, SAEG, versão 9.1. Os modelos foram estabelecidos com base na significância, no 
coeficiente de determinação (R² ≥ 70%), e melhor explicação biológica das características em 
estudo. 

 

Resultados e Discussão 
As características de massa seca das raízes, massa fresca da parte aérea, e 

comprimento de raízes adventícias, não apresentaram diferença significativa, em função das 
diferentes concentrações de ácido indolbutírico (AIB), havendo significância para os demais 
parâmetros avaliados. 

Na Figura 1, observa-se efeito linear negativo das concentrações de AIB sobre as 
características de massa seca da parte aérea, e positivo sobre número e massa fresca de raízes, 
e mortalidade. 
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*,** Significativo pela análise de Regressão, a 5% e 1% de probabilidade, respectivamente. 

 
Figura 1. Massa fresca das raízes (MFR), massa seca da parte aérea (MSPA), número de 
raízes adventícias e mortalidade de mudas de mandioca da variedade Platinão, em função de 
diferentes concentrações de ácido indolbutírico (AIB). Vitória da Conquista - BA, 2015. 
 

O aumento nas concentrações de AIB proporcionou incremento de 93,1% na massa 
fresca das raízes (Figura 1A). A aplicação deste regulador foi relacionada ao melhor 
crescimento do sistema radicular em mudas de mandioca da variedade Platinão, sendo uma 
importante característica para o estabelecimento das mesmas em campo. Demeke et al. (2014) 
constataram maior massa fresca de raízes em explantes de clones de mandioca quando 
tratados com baixa concentração de auxina, em relação à testemunha.  

Com o incremento nas concentrações de AIB de 0 ppm para 400 ppm, houve redução 
de 43,1% na massa seca da parte aérea (Figura 1B). O AIB pode induzir aumento na razão 
auxina/citocinina, de modo a estimular a formação de raízes, ao mesmo tempo em que 
restringe o crescimento de órgãos da parte aérea (Taiz & Zeiger, 2013). Oliveira et al. (2013), 
observaram menor vigor da parte aérea de explantes de batata-doce tratados com auxina, em 
relação aos não tratados. 

Na Figura 1C, observa-se maior número de raízes adventícias no tratamento com 400 
ppm de AIB (47,27 raízes) em comparação com a testemunha (15,52 raízes). O aumento nos 
níveis de auxina através da aplicação exógena de AIB, pode estimular a emissão de raízes 
adventícias, por meio da diferenciação celular (Taiz & Zeiger, 2013). Os resultados 
corroboram com Shiji et al. (2014), que verificaram maior número de raízes em explantes de 
mandioca cultivados em meio de cultura contendo auxina, quando comparados aos sem 
tratamento. 

À medida que se aumentou as doses de AIB, verificou-se maiores taxas de 
mortalidade das mudas, chegando a 60,23% na concentração de 400 ppm (Figura 1D). Altas 
dosagens desse regulador aplicadas à base das estacas, podem provocar efeito fitotóxico, 
desfavorecendo o estabelecimento da planta (Pio, 2002). Para o presente trabalho, 
concentrações maiores ou iguais a 200 ppm de AIB resultaram em efeito fitotóxico às 

A B 

C D 
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brotações de mandioca, definidos pela observação de necrose na base dos brotos tratados após 
a morte dos mesmos.  
 

Conclusões 

A aplicação de ácido indolbutírico em brotos de mandioca multiplicados por meio de 
propagação rápida restringe o crescimento da parte aérea e eleva o número e massa fresca das 
raízes, bem como a mortalidade.  
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Temática: Fisiologia Vegetal 
 

Resumo 

O cultivo da mandioca (Manihot esculenta Crantz) tem crescido devido ao fato da 
planta ser tolerante a seca, de se desenvolver em solo com baixa fertilidade e ter alta 
resistência biológica. Sua folha possui compostos cianogênicos e antinutricionais como 
fenólicos e taninos que interfere no valor das proteínas, ocasionado um sabor adstringente. O 
objetivo da pesquisa foi analisar a concentração de compostos taninos - do concentrado 
protéico de folha de mandioca obtido a partir de três diferentes variedades; branca, cascuda e 
vermelha, colhidas na cidade de Marechal Cândido Rondon - PR. A avaliação de compostos 
taninos foi baseado em leitura em espectrofotômetro com absorbância de 750 nm de 
comprimento de onda. Os resultados indicaram que a 5% de significância, as três variedades 
apresentaram diferenças significativas entre si de compostos taninos. A variedade 
vermelhaapresentou maior concentração de taninos, 27,7% seguida da variedade branca com 
16% e a variedade cascuda com 5,89%. Conclui-se que a variedade vermelha com maior 
índice de compostos taninos, não é indicada para o uso em multimisturas. A variedade 
branca apresentou índices médios de compostos taninos e a variedade cascuda apresentou 
baixos índices de taninos, indicada para consumo na preparação de multimisturas como fonte 
de proteína. 

 
Palavras Chave:Manihot esculenta Crantz, polifenóis, fenólicos. 

Introdução 

O cultivo da mandioca é de grande relevância econômica como principal fonte de 
carboidratos para milhões de pessoas, essencialmente nos países em desenvolvimento. O 
Brasil possui aproximadamente dois milhões de hectares é um dos maiores produtores 
mundiais, com produção 23 milhões de toneladas de raízes frescas de mandioca.Devido ao 
fato de ser uma planta tolerante a seca, baixa fertilidade de solo e que consegue sobreviver 
entre as ervas daninhas e pragas, torna a mandioca uma planta de alta resistência biológica 
(SAGRILO, et al.,2003).  

Como compostos secundários, possuem função fisiológica relacionada à proteção da 
planta, liberando ácido cianídrico (HCN), que é um produto tóxico liberado quando o tecido é 
danificado (ELIAS et al., 1997).Apesar das folhas apresentarem um teor elevado em 
proteínas, a sua digestibilidade é baixa, devido provavelmente, ao seu alto teor de fibras e de 
polifenóis que podem interferir no aproveitamento nutricional ao interagirem com proteínas. 
Contudo, as folhas de mandioca também apresentam, em sua constituição, substâncias 
antinutricionais e ou tóxicas que podem comprometer seu uso, dependendo das quantidades 
ingeridas e da forma de consumo.  

O interesse na pesquisa por novas fontes protéicas não convencionais, com o objetivo 
de estudar suas propriedades funcionais para a aplicação na indústria alimentícia é cada vez 
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maior. O concentrado protéico de mandioca é uma dessas fontes, devido ao seu alto conteúdo 
de proteínas, perfil favorável de aminoácidos e propriedades funcionais. (MODESTI, 2006).  

Deste modo este trabalho teve como objetivo avaliar as diferenças na 
concentração de compostos taninos das folhas entre três diferentes variedades de Manihot 
esculenta Crantz. 

 

 Material e Métodos 

O experimento foi realizado a campo, em área experimental da Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná, Campus Marechal Cândido Rondon (-24° 33' 22'' de latitude e -54° 03' 
24'' de longitude), onde foram plantadas mandioca (Manihot esculenta) das seguintes 
variedades: branca cascuda e vermelha, foi coletadas folhas frescas inteiras e analisada as 
folhas inteiras (pecíolo e limbo), onde as coletas forma pelo período da manhã, as mesmas 
foram pesadas em balança analítica de precisão, embrulhadas em papel alumínio e colocadas 
em caixa de isopor com gelo para evitar processo oxidativo da parede celular das folhas 
evitando dados discrepantes quando analisadas, com quatro repetições no mês de janeiro de 
2015 (aos quatorze meses após o plantio) encaminhadas para o Laboratório de Bioquímica 
para a realização das dosagens enzimáticas.  

As amostras integrais das folhas foram lavadas em água destilada e posteriormente 
foram secas em estufa de circulação forçada a 40 ºC durante 48 horas. Para o preparo da 
farinha, as amostras secas foram trituradas em liquidificador, peneiradas em peneira de 40 
mesh e guardadas ao abrigo da luz e umidade para análises posteriores. O concentrado 
protéico das três variedades foi obtido a partir de uma variação do método de termo-
coagulação acida utilizado por Castellanos et al., (1994).  

A avaliação dos compostos taninos foi baseada no método de Barcelo (1988). 
Determinou-se a absorbância em comprimento de onda de 750nm, frente à testemunha. 
AOAC (1996). 

Para a análise estatística delineou-se um experimento inteiramente casualizado e as 
operações dos resultados foram realizadas através da análise de variância (ANOVA) a 5% 
de significância. Havendo a necessidade, aplicou-se o teste de Tukey (BANZATOet al., 
1992). 

 

Resultados e Discussão 
Os dados obtidos indicam que as folhas da variedade vermelha, apresentaram maior 

concentração de taninos quando comparadas às outras variedades avaliadas. Conforme a 
tabela 1, as variedades cascuda, branca e vermelha foram diferentes estatisticamente entre 
si, a 5% de significância, em termos de quantidade de polifenóis. 

 
Tabela 1- Comparação das médias entre as dosagens de polifenóis obtidas para as três 
variedades de Manihot esculenta observadas no experimento foliar. Marechal Cândido 
Rondon-PR (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variedadesde 

mandioca 

Polifenóis 

Médias 

Cascuda 5,89     a 

Branca 16,00    b 

Vermelha 27,78    b 
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*Médias seguidas pela mesma letra minúscula em coluna e maiúscula em linha não diferem entre si no 
teste de Tukey (p≤0,05). 

 
Aplicando-se a análise de variância, verificou-se que o p-valor foi menor que o nível 

de significância (α=0,05). Com isso conclui-se que as quantidades de fenólicos das três 
variedades diferiram entre si. 

Segundo Téo (2006) folhas das variedades de mandioca vermelha, branca e cascuda, 
obtidas pelo método padrão da AOAC (1996) apresentou concentrações de proteína iguais 
entre si ao nível de 5% de significância. 

Considerando que compostos fenólicos alteram a digestibilidade das proteínas 
presentes nestas folhas conforme Sgarbieri, (1996), a variedade vermelha que apresenta 
maior concentração de taninos não seria uma boa escolha para ser usada no aproveitamento 
como fonte protéica. 

Como ressalta Corrêa (2004), quando se fala em concentrado protéico, é preciso 
associá-lo com a sua digestabilidade, pois a mandioca, tanto a raiz como a folha são muito 
utilizada para consumo humano. 

 Além das fibras, existem outros componentes químicos que podem ter efeitos 
prejudiciais sobre o aproveitamento protéico afetando, como ressalta Rimoldi (2001) a 
qualidade nutritiva, produzindo danos ao organismo. Os taninos, por exemplo, são 
compostos essenciais para o crescimento, reprodução e pigmentação da planta e atuam 
ainda contra a deterioração oxidativa, sendo associados com a qualidade sensorial e 
nutricional da planta (BOA VENTURA, 2000).  

 

Conclusão 

As variedades branca, vermelha e cascuda diferem entre si quanto ao teor de taninos 
nas folhas, porém, a variedade vermelha tem maior teor de tânicos nas folhas e na cascura tem 
menor incremento no teor de taninos nas folhas. Os resultados revelam um importante alvo de 
ação compostos secundários presentes neste vegetal, onde em trabalhos futuros permiti 
selecionar frações de moléculas específicas com tendência no aumento da concentração de 
proteínas específicas destas variedades na cultura da mandioca. 
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Temática: Fitopatologia 
 

Resumo 

 O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do vírus do mosaico comum 
(CsCMV) no desempenho produtivo de diferentes variedades de mandioca. Foram avaliados 
experimentos em dois anos agrícolas em dois ambientes utilizando delineamento em blocos 
casualizados em fatorial 2 (inoculado e não inoculado com CsCMV) x 6 (variedades). 
Inoculações artificiais do CsCMV foram realizadas aos 30 e 45 dias após o plantio. A colheita 
e as avaliações foram realizadas aos 10-12 meses após o plantio. Foram avaliadas as 
características produtividade da parte aérea (PPA), produtividade de raízes (PTR) e 
produtividade de amido (PROD-AMD). Diferenças significativas foram observadas para 
variedades, ambiente e presença de CsCMV para as três características avaliadas. A 
inoculação do CsCMV reduziu em média 19% na produtividade da parte aérea, de raízes e 
amido em mandioca, embora houve grande variação entre as variedades analisadas, chegando 
a reduções de mais de 30% em algumas características. A BRS Kiriris foi a mais suscetível ao 
vírus, enquanto a BRS Formosa foi a mais resistente. Por outro lado, as variedades BRS Poti 
Branca e BRS Tapioqueira produziram mais de 32 t.ha-1 de raízes e 9 t.ha-1 de amido, mesmo 
sob inoculação com o CsCMV. 
Palavras Chave: Manihot esculenta Crantz, CsCMV, produtividade, resistência.  
 

Introdução  

Embora a mandioca (Manihot esculenta Crantz) seja uma espécie com elevada 
tolerância a diferentes estresses bióticos e abióticos, a cultura é afetada por muitas pragas e 
doenças, que em muitas situações pode comprometer significativamente sua produção e 
comercialização (López e Bernal, 2012). Além disso, no sistema de produção comercial a 
mandioca é propagada vegetativamente, que resulta em acúmulo de doenças e pragas durante 
os ciclos sucessivos de propagação clonal. A baixa qualidade fisiológica e fitossanitária das 
manivas oriundas deste processo pode resultar em perdas na produção de raízes, na 
quantidade e qualidade do material propagativo. 

Uma das doenças comumente disseminadas pela propagação vegetativa da mandioca 
é o vírus do mosaico comum (Cassava Common Mosaic Virus - CsCMV). O CsCMV ocorre 
no Brasil em praticamente todas as regiões produtoras infectando diferentes variedades. Os 
principais sintomas desta virose estão relacionados à formação de áreas cloróticas verde-
claras, entremeadas com áreas verde-escuras e distribuídas esparsamente no limbo de folhas 
jovens e de meia idade (Leite e Maringoni, 2002). Embora ainda não quantificadas, pode 
haver perdas na produção de raízes e no teor de amido, sobretudo em situações de ataque 
severo e principalmente em variedades susceptíveis. Assim, o objetivo deste trabalho foi 
avaliar o comportamento produtivo de diferentes variedades de mandioca quando infectadas 
com o CsCMV em condições de campo. 
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Material e Métodos 

Foram avaliadas cinco variedades de mandioca oriundas do programa de 
melhoramento da Embrapa (BRS Jari, BRS Formosa, BRS Tapioqueira, BRS Kiriris e BRS 
Poti Branca), bem como uma variedade local (BGM0212), em dois ensaios de campo na 
Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF) e Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
(UFRB) nos anos agrícolas de 2012/2013 e 2013/2014, totalizando quatro experimentos. O 
delineamento utilizado foi de blocos casualizados em esquema fatorial 2 x 6, sendo dois 
tratamentos (plantas não inoculadas e inoculadas com CsCMV) e seis variedades, com 16 
plantas por parcela em três repetições. 

Todas as hastes utilizadas para plantio do experimento foram indexadas, para 
certificação da sanidade das plantas, realizando teste ELISA indireto e detecção por PCR 
(Polymerase Chain Reaction), para mosaico comum (CsCMV) e mosaico das nervuras 
(CsVMV), respectivamente. 

Para a inoculação mecânica foram utilizados amostras foliares com sintomas do 
CsCMV diluídas 1:5 (p/v) em tampão fosfato de sódio a 0,02M pH 7,0 contendo sulfito de 
sódio a 0,02M, utilizando-se celite como abrasivo. A inoculação dos experimentos foi 
realizada aos 30 e 45 dias após o plantio. 

Trinta dias antes da colheita, as plantas foram avaliadas visualmente quanto à 
presença de sintomas, e posteriormente feita a confirmação da infecção viral pelo método de 
ELISA indireto utilizando protocolo de Mowat e Dawson (1987).  

A colheita dos experimentos foi realizada de forma manual aos 10-12 meses após o 
plantio. Foram realizadas avaliações das características agronômicas: produtividade da parte 
aérea (PPA, em t.ha-1), produtividade de raízes (PTR, em t.ha-1) e produtividade de amido 
(PROD-AMD, em t.ha-1). 

Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA), e as médias foram 
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Foi utilizado o software R, versão 
3.01 (R Development Core Team 2013). 
 

Resultados e Discussão 

Houve diferença significativa (p<0,01) para o efeito de variedades, ambiente, 
presença de CsCMV e interação variedade x ambiente (Tabela 1) para as três características 
avaliadas. Além disso, foram observados efeitos significativos (p<0,05) para as interações 
ambiente x CsCMV (PPA e PTR) e interação variedade x ambiente x CsCMV (PPA). 
Portanto, este trabalho demonstra diferenças importantes no potencial produtivo das 
variedades utilizadas nas análises, bem como o efeitos do ambiente e da presença do CsCMV 
na expressão das características produtivas da parte aérea e de raízes em mandioca.  

Os dados demonstram ausência de interação entre variedades e presença do CsCMV 
para as três características produtivas, indicando ranqueamento consistente das variedades nos 
tratamentos com e sem a presença do CsCMV. O coeficiente de variação variou de 16,69% 
(PROD-AMD) a 17,17% (PPA), indicando adequada precisão experimental, sobretudo para 
caracteres com alta influência ambiental.  

De acordo com os dados da Tabela 2, a inoculação do CsCMV resultou em redução 
média aproximada de 19% na produtividade da parte aérea, de raízes e amido em mandioca. 
Considerando, a necessidade de maior competitividade da cadeia produtiva da mandioca em 
comparação com outras culturas a exemplo do milho, perdas na produtividade da ordem de 
19% podem resultar em baixa competitividade e com isso reduzir consideravelmente o lucro 
da lavoura.  

Em relação à característica PPA observou-se que as variedades BRS Tapioqueira e 
BRS Poti Branca foram as mais produtivas, independente da inoculação do CsCMV, com 
produtividade de parte aérea acima de 24 t.ha-1 (Tabela 3). Houve diferença entre a PPA para 
todas as variedades inoculadas e não inoculadas (à exceção de BRS Formosa). A redução da 
PPA causada pelo CsCMV foi bastante variável entre as variedades sendo a BRS Kiriris a 
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mais sensível à presença do vírus (-30,57% em PPA). Silveira et al., (2007),  trabalho em 
condições de casa de vegetação com cultivares de bananeira, observou os efeitos do vírus 
Banana streak virus (BSV) na massa da matéria seca da parte aérea concluindo que o vírus 
afetou o desenvolvimento das plantas de todas as cultivares avaliadas, variando perda da 
massa da matéria seca em até 42,73%, quando comparada com plantas sadias. 

  
Tabela 1. Resumo da análise de variância em experimentos relacionados à avaliação do efeito 
do CsCMV nas variáveis: produtividade da parte aérea (PPA), produtividade de raízes (PTR) 
e produtividade do amido (PROD-AMD). 

Fontes de variação GL 
Quadrado médio 

PPA PTR PROD-AMD 
Variedade (V) 5 985,49** 1602,34** 194,63** 
Ambiente (A) 3 1947,33** 760,97** 49,20** 
CsCMV (T) 1 575,68** 1509,30** 119,00** 

Bloco 2 140,86** 73,56ns 5,50ns 
V x A 15 99,96** 184,84** 16,67** 
V x T 5 23,31ns 57,31ns 3,69ns 
A x T 3 52,57* 83,98* 5,14ns 

V x A x T 15 30,15* 31,38ns 2,58ns 
Resíduo 93 11,28 27,82 2,14 

Coeficiente de variação (CV%)  17,17 16,78 16,69 
ns,*e**: não significativo, significativo a 5% e 1% de probabilidade pelo teste F, respectivamente. 
 

 
Tabela 2. Médias dos tratamentos inoculados (CsCMV) e não inoculadas (testemunha) com o 
vírus do mosaico comum para as características produtividade da parte aérea (PPA), 
produtividade de raízes (PTR) e produtividade do amido (PROD-AMD). 

Tratamento 
Característica 

PPA PTR PROD-AMD 

Testemunha 21,50 a 34,69 a  9,68 a 
CsCMV 17,48 b 28,18 b 7,86 b 

 
Para PTR, independente da inoculação com CsCMV, as variedades mais produtivas 

foram BRS Poti Branca, BRS Tapioqueira e BRS Formosa, com produtividades acima de 32 
t.ha-1 e 37 t.ha-1 na presença e ausência do CsCMV, respectivamente. Não houve diferença na 
produtividade de raízes da variedade BRS Kiriris (41 t.ha-1) na ausência do CsCMV, porém 
no experimento inoculado sua produtividade caiu para cerca de 29 t.ha-1, sendo portanto uma 
variedade bastante suscetível à presença desta virose. As maiores reduções na produtividade 
de raízes foram observadas nas variedades BRS Kiriris (29,78%) e BRS Jari (29,13%). Por 
outro lado, a redução de 10,05% na PTR da variedade BRS Formosa não foi significativa 
(Tabela 3). Mesmo infectadas com CsCMV, a produtividade de raízes das variedades BRS 
Formosa, BRS Poti Branca e BRS Tapioqueira foram acima de 32 t.ha-1, sendo portanto 
variedades mais indicadas para cultivo na presença do CsCMV. De acordo com Fukuda 
(1993), pode haver uma perda de 10 a 20% de produção em variedades com sintomas do vírus 
quando comparadas com plantas sadias. 

Com relação à características PROD-AMD verificou-se maior produtividade de 
amido na variedade BRS Tapioqueira (11,5 e 13,5 t.ha-1, na ausência e presença do CsCMV, 
respectivamente), seguido das variedades BRS Kiriris, BRS Poti Branca e BRS Formosa 
(Tabela 3). Em relação à PROD-AMD das variedades, apenas na BRS Formosa não houve 
redução significativa quando inoculada com o CsCMV (11,21%). Por outro lado, reduções 
acima de 28% foram observados para BRS Kiriris e BRS Jari.  
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Tabela 3. Médias das variedades dentro dos tratamentos inoculados (CsCMV) e não 
inoculadas (testemunha) com o vírus do mosaico comum para as características produtividade 
da parte aérea (PPA), produtividade de raízes (PTR) e produtividade do amido (PROD-
AMD). 

Variedades 
PPA PTR PROD-AMD 

CsCMV Test 
Redução 

(%) 
CsCMV Test 

Redução
(%) 

CsCMV Test 
Redução 

(%) 

BRS Poti Branca 24,4 aB* 29,4 aA 17,01 32,8 abB 37,3 aA 12,06 9,0 bB 10,3 bA 12,62 
BRS Tapioqueira 25,7 aB 29,7 aA 13,47 36,9 aB 46,5 aA 20,65 11,5 aB 13,5 aA 14,81 
BRS Kiriris 15,9 bB 22,9 bA 30,57 29,0 bB 41,3 aA 29,78 8,1 bB 11,4 bA 28,95 
BGM0212 11,9 bB 15,2 cA 21,71 18,3 cB 22,9 bA 20,09 4,9 cB 6,3 cA 22,22 
BRS Formosa 15,3 bA 16,2 cA 5,56 34,0 abA37,8 aA 10,05 9,5 bA 10,7 bA 11,21 
BRS Jari 11,8 bB 15,6 cA 24,36 18,0 cB 25,4 bA 29,13 4,2 cB 6,0 cA 30,00 
*Médias seguidas de mesma letra, maiúscula na linha e minúscula na coluna, não diferem 
estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
 

Conclusão 

1) A produtividade da parte aérea (PPA), raízes (PTR) e amido (PROD-AMD) são reduzidas 
em média 19% pela presença do CsCMV, embora existam variedades cuja redução no caráter 
pode chegar a mais de 30%. 
2) As reduções de PPA, PTR e PROD-AMD foram não significativas para a variedade BRS 
Formosa, sendo portanto uma variedade com maior flexibilidade de cultivo em regiões com 
alta infestação de CsCMV. 
3) Mesmo com reduções significativas para PTR e PROD-AMD, quando inoculadas com 
CsCMV, as variedades BRS Poti Branca e BRS Tapioqueira produziram mais de 32 t.ha-1 de 
raízes e 9 t.ha-1 de amido, constituindo-se em variedades de alto valor comercial. 
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Temática: Fitopatologia 
 

Resumo  
             A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma espécie que possui destacada 
importância econômica e social na África, Ásia e América Latina. Contudo, várias doenças 
podem afetar sua produtividade, dentre elas a podridão radicular, causada por um complexo 
de patógenos, destacando-se os fungos Phytophthora spp., Botryosphaeria spp. e Fusarium 
spp. As perdas podem chegar a 100%, dependendo da intensidade da infestação. Atualmente, 
a abordagem mais econômica e confiável para controlar a podridão radicular da mandioca é o 
plantio de variedades resistentes. Assim, objetivo foi estabelecer um método de inoculação de 
fungos para seleção precoce de genótipos de mandioca resistentes à podridão radicular. 
Foram testadas quatro metodologias distintas: Infestação do Solo, Imersão de Manivas, 
Imersão das raízes e Ferimento na haste. Os parâmetros avaliados foram peso de parte aérea, 
peso de raiz, volume de raiz e colonização da maniva. O método que se mostrou mais 
eficiente foi infestação do solo e imersão de manivas em suspensão de esporos. 
Palavras Chave: doenças radiculares, Manihot esculenta Crantz, melhoramento de plantas. 
 

Introdução 
Dentre as doenças que podem afetar a produtividade da mandioca, a podridão 

radicular, causada por um complexo de patógenos, classificados em podridão mole 
(Phytophthora spp.), podridão seca (Fusarium spp.) e podridão negra (família 
Botryosphareacea), vem se tornando uma doença de alto impacto econômico e social nos 
principais países produtores, além da queda na produção, inutiliza as áreas para plantio ao 
longo dos ciclos da cultura (Notaro, 2012).  

O uso de variedades resistentes tem sido apontada como uma estratégia de controle 
em diversas regiões produtoras, porém um dos grandes desafios da identificação de fontes de 
resistência no germoplasma de mandioca é a falta de metodologias adequadas para seleção de 
fontes de resistência por meio de inoculações artificiais, de modo a refletir o verdadeiro 
comportamento dos genótipos em condições de campo. O método de raiz destacada foi 
utilizado por Oliveira et al., (2013) para a seleção de variedades resistentes, porém além do 
ciclo de 12 meses da cultura pra obtenção das raízes, é possível que exista mecanismos de 
resistência em outros tecidos da planta. Assim, este trabalho tem como objetivo adaptar e 
validar metodologias de inoculação em diferentes tecidos para seleção precoce de genótipos 
de mandioca resistentes à podridão radicular. 
 

 Material e Métodos 
Foi utilizado um mix de diferentes espécies de patógenos causadores de podridão seca 

(Fusarium oxysporum e Fusarium solani) e podridão negra (Neoscytalidium dimidiatum e 
Lasiodiplodia theobromae), incubados em meio batata dextrose ágar (BDA) e de podridão 
mole (Phytophthora drechsleri e Phytophthora melonis) incubados em meio cenoura ágar 
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(CA) por sete dias em BOD na temperatura de 25 ºC, todos foram adquiridos na micoteca do 
Laboratório de Fitopatologia da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Foram avaliados quatro 
métodos de inoculação, conduzidos durante o período de junho a dezembro de 2014 em 
telado com irrigação diária: 

a) Método de infestação do solo  
Tratamento 1 - Solo não infestado x Maniva sadia (controle) 
Tratamento 2 - Solo infestado por patógenos de podridão seca x Maniva sadia  
Tratamento 3 - Solo infestado por patógenos de podridão mole x Maniva sadia 
Tratamento 4 - Solo infestado por patógenos de podridão negra x Maniva sadia  

A infestação do solo foi feita pela mistura de areia e fubá (proporção 3:1) infestada 
com inóculo de cada patógeno. Manivas de 10 cm das variedades Olho Junto e Fécula Branca 
foram plantadas em sacos plásticos de 3kg, contendo o solo infestado. O delineamento 
experimental foi inteiramente casualizado com 2 (variedades) x 7 (tratamentos) x 3 repetições 
(6 plantas cada).  

b) Método de imersão de manivas: 
Tratamento 1 - Solo não infestado x Maniva sadia (controle) 
Tratamento 2 - Solo não infestado x Maniva infestada por patógenos de podridão seca 
Tratamento 3 - Solo não infestado x Maniva infestada por patógenos de podridão mole 
Tratamento 4 - Solo não infestado x Maniva infestada por patógenos de podridão negra 
             Para a imersão de raízes, manivas de 10 cm das variedades Olho Junto e Fécula 
Branca foram imersas por 1 hora em suspensão de esporos (1x105 conídios/mL) de cada 
patógeno e posteriormente plantadas em sacos plásticos de 3kg contendo solo esterilizado. O 
delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 2 (variedades) x 7 (tratamentos) 
x 3 repetições (6 plantas cada).  

c) Método de imersão das raízes:  
As manivas das variedades BRS Kiriris, Fécula Branca, Cascuda, BRS Formosa e 

Olho Junto foram germinadas em leito de areia por 15 dias. As raízes foram imersas em 
suspensão de esporos (1x105 conídios/mL) de cada patógeno por 1 hora e depois plantadas em 
sacos plásticos de 3 kg contendo solo esterilizado. O tratamento controle foi representado por 
plantas com seus sistemas radiculares mergulhados apenas em água esterilizada. O 
delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 5 variedades x 2 Tratamentos x 
4 repetições (6 plantas cada) x 3 (patógenos).  

d) Método de ferimento na haste: 
Foram utilizadas hastes de 12 cm das variedades BRS Kiriris, Olho Junto, Fécula 

Branca, Cascuda e BRS Formosa, desinfestadas com hipoclorito 1%. O ferimento foi 
realizado com o auxílio de um perfurador entre as duas primeiras gemas da maniva e 
posteriormente depositado um disco com estruturas fúngicas de 0,8 cm de diâmetro de cada 
patógeno, os discos foram cobertos com algodão úmido e envolvidos com fita rolo de filme 
PVC, para evitar contaminação externa. Para a testemunha foram depositados discos do meio 
ágar-água. As hastes foram plantadas em sacos de 3kg contendo solo esterilizado. O 
delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 5 variedades x 2 Tratamentos x 
4 repetições (6 plantas cada) x 3 (patógenos). 

Dois meses após a inoculação, de todas metodologias, foram avaliadas o Peso de 
Parte Aérea, Peso de Raiz, Volume de Raiz e o Índice de Doença (ω) (CZERMAINSK, 
1999), que foi calculado por meio de uma escala de notas da colonização da maniva, em que 
0 = não colonizado; 1 = colonização < 1/3; 2 = colonização ≥ 1/3 e < 2/3 e 3 = colonização ≥ 
2/3.  Os dados foram submetidos a análise de variância (ANOVA), e as médias agrupadas 
pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade, ambas conduzidas por meio do software 
estatístico R. 

 
Resultados e Discussão 

É importante que se tenha um método alternativo e que tão eficiente como o de raiz 
destacada (Oliveira et al.,2013) para inoculação de patógenos causadores de podridão 
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radicular da mandioca. Dentre as quatro metodologias testadas, o método de imersão das 
raízes e de ferimento na haste não apresentou sintomas típicos de podridão radicular durante o 
período de avaliação de dois meses, diferindo de trabalhos de inoculação com outras espécies 
de Fusarium, que fizeram uso da imersão de raízes (Cavalcanti et al., 2002). Contudo, não se 
sabe se a avaliação por um período maior de tempo permitiria a expressão dos sintomas. 
Independente disso, o longo período para manifestação dos sintomas da doença reduz a 
eficácia do método nos quesitos de praticidade e rapidez na seleção do germoplasma em 
busca de fontes de resistência (Silva et al., 2011).  

Na metodologia por infestação de solo e imersão de manivas, exceto o controle, todos 
os tratamentos testados, independente da espécie fúngica inoculada, proporcionaram sintomas 
característicos da doença, como murcha e amarelecimento das folhas, em um período de 45 
dias após a inoculação, culminando com a morte da planta aos 60 dias após a inoculação. 
Dentre os sete tratamentos avaliados, o controle apresentou valores superiores do peso de 
parte aérea, peso de raiz, volume de raiz e um menor valor quanto ao índice de doença, 
diferindo-se estatisticamente dos demais tratamentos para todas as variáveis analisadas. As 
plantas não inoculadas mantiveram-se sadias durante todo o período de avaliação.  

 Os tratamentos infestação do solo por patógenos de podridão seca e por patógenos de 
podridão negra, possibilitaram uma redução de mais de 80% da parte aérea das plantas 
(Figura 1A), seguidos do tratamento infestação do solo por podridão mole que resultou em 
uma redução de 60% na parte aérea das plantas em relação ao controle. Para as variáveis peso 
de raiz e volume de raiz, os tratamentos apresentaram o mesmo comportamento, onde 
podridão seca e podridão negra, diferiram estatisticamente da podridão mole, apresentando 
um peso de raiz ≤ 0,50 g e um volume ≤ 0,64 cm³ (Figura 1 B-C). Quanto a colonização da 
maniva, mensurado pelo índice de doença (ω), a infestação do solo por patógenos de podridão 
mole diferiu estatisticamente dos demais, apresentando total colonização das manivas. Os 
outros dois tratamentos apresentaram uma menor, porém significativa, colonização da haste 
(Figura 1D). 

 
 

Figura 1. Comparações das médias agrupadas pelo teste Scott-Knott a 5% entre os 
tratamentos: Solo infestado por Podridão Seca (IS-FM); Solo infestado por Podridão Mole 
(IS–PH); Solo infestado por Podridão Negra (IS-BO); maniva infestada por Podridão Seca 
(IM-FM); maniva infestada por Podridão Mole (IM–PH); maniva infestada por Podridão 
Negra (IM-BO) e maniva sadia (controle) avaliados quanto as variáveis Peso de Parte Aérea 
(A), Peso de Raiz (B), Volume de Raíz (C) e Índice de Doença (ω) (D). 
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O método de imersão de manivas, proporcionou para as três doenças, uma redução de 
mais de 80% na parte aérea em relação ao controle, não diferindo estatisticamente entre si.  
Em relação às variáveis peso de raiz e volume de raiz, a imersão por patógenos de podridão 
negra e podridão mole apresentaram um peso de raiz ≤ 0,23(g) e um volume ≤ 0,58 cm³, 
diferindo estatisticamente da podridão seca que apresentou peso de raiz de 1,22 g e um 
volume de 1,38 cm³. Para o índice de doença (ω), a imersão por patógenos de podridão mole e 
podridão negra apresentaram uma colonização quase que total da maniva e diferiram 
estatisticamente do grupo de isolados da podridão seca, que apresentou uma menor, porém 
significativa colonização da maniva, em relação ao controle. A eficiência dessa metodologia 
para a avaliação da podridão mole pode ser atribuído ao fato de que oomicetos quando 
colocados em água, formam uma grande quantidade de zoosporângios e oósporos (Figueredo 
e Albuquerque, 1970). 
 

Conclusão 
1) Como metodologia artificial de inoculação, a infestação do solo foi mais eficiente para a 
avaliação do grupo de patógenos da podridão seca. Para a podridão negra, não houve 
diferença entre os dois métodos testados. Por outro lado, a imersão de manivas foi mais 
eficiente para a avaliação da podridão mole. 
2) O mais adequado seria utilizar a combinação de metodologias (imersão de maniva e solo 
infestado) para um screening do germoplasma para identificação precocemente de fontes de 
resistência às três doenças. 
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Temática: Fitopatologia 
 

Resumo  
              A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é a uma das principais fontes de 
carboidratos de países em desenvolvimento. Contudo, várias doenças podem afetar sua 
produtividade, dentre elas a podridão radicular, causada por um complexo de patógenos. As 
podridões radiculares podem ser divididas em função dos sintomas em podridão seca, mole 
ou negra. As perdas podem chegar a 100%, dependendo da susceptibilidade da variedade 
adotada e da agressividade dos isolados. O objetivo deste trabalho foi comparar a 
agressividade de diferentes espécies de fungos e oomicetos associadas a cada um dos 
sintomas afim de subsidiar trabalhos envolvendo a seleção de plantas resistentes à doença. 
Discos com estruturas fúngicas de 15 isolados foram inoculados por meio de perfuração (6 
mm de diâmetro) no centro dos discos de raiz de mandioca, sendo utilizado como controle 
discos de BDA (sem crescimento fúngico). O delineamento utilizado foi inteiramente 
casualizado (15 isolados x 12 repetições). As avaliações foram realizadas cinco dias após a 
inoculação, mensurando-se a área lesionada com auxílio do Programa ImageTool. Os isolados 
testados apresentaram diferenças significativas na agressividade, sendo que os isolados de 
Botryosphaeria spp. foram mais agressivos em comparação com os isolados de Phytophthora 
spp. e Fusarium spp.  
Palavras Chave: Epidemiologia, Manihot esculenta Crantz, doenças radiculares. 
 

Introdução 
A podridão radicular vem se tornando uma doença de alto impacto econômico e 

social nos principais países produtores de mandioca como a África e Brasil (Serra et al., 
2009), em função das perdas progressivas na produtividade, além de inutilizar as áreas para 
plantio ao longo dos ciclos da cultura. Os sintomas da podridão radicular são distintos em 
função dos agentes causais. Os sintomas provocados nas raízes pelo ataque de Fusarium spp. 

são caracterizados por uma podridão de consistência seca e sem o aparente distúrbio dos 

tecidos e sem odores (Fukuda, 1991). Estes sintomas podem ocorrer em qualquer fase do 

desenvolvimento da planta, além disso, a depender da espécie associada à doença pode 

ocorrer podridão do material de plantio (manivas), podridão do colo e murchas vasculares. 
As podridões moles, geralmente estão associadas à oomicetos do gênero 

Phytophthora, estes infectam plantas jovens e maduras, causando murcha repentina, severo 
desfolhamento além da podridão mole das raízes. A doença caracteriza-se pelo surgimento 
inicial de manchas aquosas, que em seguida adquirem coloração marrom, as quais exsudam 
um líquido de odor repugnante, culminando com a completa deterioração da raiz (Lozano et 
al., 1985). 

As principais espécies causadoras de podridão negra no Brasil pertencem à família 
Botryosphareacea, incluindo espécies do gênero Lasiodiplodia e Neoscytalidium hyalinum 
(Machado et al., 2014). As plantas de mandioca afetadas apresentam como sintoma na parte 
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aérea, amarelecimento e queda das folhas, podendo ocorrer morte de toda a planta. Manivas 
infectadas quando plantadas podem apresentar redução na germinação das gemas. Os 
sintomas primários são visíveis nas raízes e caule, na forma de podridão negra (Masola e 
Bedendo, 2005). 

 Diferentes medidas de manejo podem ser utilizadas para evitar as perdas com as 
doenças radiculares. Entretanto a utilização de cultivares resistentes a diferentes patógenos é a 
prática de manejo mais eficaz na cultura da mandioca, por garantir a sustentabilidade ao 
sistema de produção.  Algumas fontes de resistência já foram desenvolvidas, à exemplo da 
variedade BRS Kiriris, porém recentemente tem-se observado quebra de resistência em áreas 
com alta pressão dos patógenos causadores da podridão radicular. Além disso, a maioria das 
variedades cultivadas pelos agricultores é muito susceptível às podridões. Por isso, há 
necessidade de desenvolvimento de novas variedades de mandioca com níveis de resistência 
mais elevados. O sucesso a médio e longo prazo do melhoramento para a resistência, depende 
do conhecimento dos patógenos associados a cada uma das doenças. Para tal, é fundamental 
dispor de uma coleção de isolados dos patógenos de diferentes origens e caracterizados 
quanto à sua agressividade. O objetivo deste trabalho foi comparar a agressividade de isolados 
dentro dos grupos de doenças (podridão mole, seca e negra) e comparar a severidade dos 
danos causados por patógenos destes diferentes grupos.  
 

Material e Métodos 
Foram utilizados oito patógenos causadores de podridão seca (quatro isolados de 

Fusarium oxysporum, dois isolados de Fusarium solani, um Fusarium lateritium e um 
Fusarium sp.), seis para avaliação da podridão negra (Neoscytalidium hyalinum), todos 
incubados em meio batata dextrose ágar (BDA) por sete dias em BOD na temperatura a 25 
ºC. Para avaliação de sintomas característicos da podridão mole foi utilizado um isolado de 
Phytophthora drechsleri, incubado em meio cenoura ágar (CA), sendo todos isolados obtidos 
da micoteca do Laboratório de Fitopatologia da Embrapa Mandioca e Fruticultura.  

Discos de raízes de mandioca foram perfurados na região central (6 mm de diâmetro) 
e inoculados com discos de meio de cultura contendo estruturas dos patógenos a serem 
testados, discos de meio BDA (sem crescimento fúngico) foram utilizados como controle. O 
delineamento utilizado foi inteiramente casualizado (DIC) (12 repetições x 15 isolados) e os 
ensaios foram conduzidos em câmaras de crescimento com temperatura controlada em 26±2 
°C, no escuro e umidade relativa >85%, mantida com auxílio de sacos plásticos transparentes. 
As avaliações foram realizadas cinco dias após a inoculação, mensurando-se a área lesionada, 
por meio de análise digital das imagens com auxílio do Programa ImageTool. Os dados foram 
submetidos a análise de variância (ANOVA), e as médias agrupadas pelo teste Scott-Knott a 
5% de probabilidade, ambas conduzidas com auxílio do software estatístico R.  

 
Resultados e Discussão 

Os isolados das espécies causadoras de podridão negra foram estatisticamente mais 
agressivos que os isolados causadores de podridão seca e de podridão mole, com médias das 
áreas lesionadas de 501,66 mm2, 218,73 mm2 e 199,06 mm2, respectivamente (Figura 1A).  

Dentre os 15 patógenos avaliados os isolados de Neoscytalidium hyalinum 
CBPPR1011, CBPPR1016 e CBPPR1014 foram os mais agressivos, com áreas lesionadas de 
562,21 mm2, 496,19 mm2 e 446,58 mm2, respectivamente, diferindo estatisticamente dos 
demais (Figura 1B).  

Com relação aos isolados do gênero Fusarium, os isolados CBPPR0039 (Fusarium 
oxysporum), CBPPR0059 (Fusarium sp.) e CBPPR0033 (Fusarium solani) foram os mais 
agressivos provocando lesões de maior tamanho, i.e., 244,17 mm2, 209,26 mm2 e 202,76 
mm2, respectivamente, sendo estatisticamente diferentes dos isolados CBPPR0034 (Fusarium 
solani), CBPPR0040 (Fusarium lateritium), CBPPR0038, CBPPR0037 e CBPPR0035 (todos 
Fusarium oxysporum) com áreas lesionadas de 102,43 mm2, 85,22 mm2, 84,39 mm2, 81,09 
mm2 e 80,26 mm2, respectivamente (Figura 1C).  
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Os isolados das espécies causadoras de podridão negra, CBPPR1011, CBPPR1016 e 
CBPPR1014 foram mais agressivos em relação aos demais, com área lesionada de 562,21 
mm2, 496,19 mm2 e 446,58 mm2, respectivamente. Por outro lado, a área lesionada de outros 
isolados causadores da podridão negra (CBPPR1015, CBPPR1013 e CBPPR1012) foram 
alocados no grupo de menor agressividade (Figura 1D), tendo apresentado áreas lesionadas de 
236,31 mm2, 179,81 mm2 e 157,39 mm2, respectivamente. Essa diferença na agressividade 
dos isolados é um indicativo de variabilidade genética dentro dos grupos. 
            Há trabalhos em outros patossistemas que relatam a importância do estudo da 
agressividade de patógeno com espécies do gênero Fusarium (Castro et al., 2008) e 
Phytophthora (Oliveira et al., 2014) quanto a correlação geográfica dos isolados e a 
severidade da doença. Em estudos com isolados causadores de podridão radicular da 
mandioca na Nigéria, foi relatada a variação da agressividade de isolados de Botryodiplodia 
theobromae, onde verificou-se a existência de interação quantitativa entre os isolados e 
genótipos para a porcentagem da área lesionada Onyeka (2005). 

Como o controle efetivo dessa doença reside na utilização de variedades resistentes, o 
estudo da agressividade patogênica dos isolados desses fungos é uma etapa de grande 
importância, onde os isolados mais agressivos poderão ser utilizados para avaliação e seleção 
de fontes de resistência da mandioca à podridão radicular, o que auxiliará a geração de novas 
variedades pelo programa de melhoramento de mandioca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 1. Comparações entre médias da área lesionada provocada por fungos causadores de 
podridão radicular. (A) podridão seca, podridão negra e podridão mole das raízes (B) médias 
da área lesionada pelos isolados da espécie Neoscytalidium hyalinum; (C) médias da área 
lesionada pelos isolados do gênero Fusarium; (D) médias da área lesionada de todos os 
isolados. 

 
Conclusão 

 

A B 

C D 
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Os patógenos associados à podridão negra foram responsáveis pelas maiores áreas 
lesionadas, sendo os isolados CBPPR1011, CBPPR1016 e CBPPR1014 os mais agressivos 
dentro do grupo dos patógenos causadores de podridão negra. Os isolados mais agressivos da 
podridão seca foram CBPPR0039 (Fusarium oxysporum), CBPPR0059 (Fusarium sp.) e 
CBPPR0033 (Fusarium solani). Diferenças na agressividade de isolados dentro do grupo 
associado à podridão radicular demonstra variabilidade patogênica que deve ser levada em 
consideração nos testes para identificação de fontes de resistência a esta doença. 
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Temática: Fitopatologia 
 

Resumo  
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma cultura de importância social para 

mais de 400 milhões de pessoas. Possui propagação vegetativa, apresentando inconvenientes 
como disseminação de vírus que causam degeneração das manivas. No Brasil destacam-se os 
vírus do mosaico comum (CsCMV) e mosaico das nervuras (CsVMV). O objetivo desse 
trabalho foi avaliar a prevalência dos vírus CsVMV e CsCMV em regiões produtoras de 
mandioca no Brasil. Foram coletados 2.829 amostras foliares de mandioca nos estados da 
Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba e Piauí. Para detecção do  CsCMV 
foi realizado teste de ELISA indireto. A avaliação ocorreu através da leitura da absorbância e 
considerou-se positiva as amostras que apresentaram leitura duas vezes superior ao extrato 
das plantas sadias utilizadas como controle negativo. A detecção do vírus CsVMV foi 
realizado através do teste de PCR.. A prevalência de amostras positivas foi de 10,53% para o 
vírus do CsCMV, encontrado em 298 plantas das 2.829 analisadas. Para o CsVMV a 
prevalência foi de 1,63%, encontrado em 46 do total de plantas. O vírus mais prevalente nos 
campos de mandioca avaliados foi o CsCMV atingindo 69,5% das localidades avaliadas.  
 
Palavras Chave: Indexação, disseminação, ELISA, PCR. 

Introdução 
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma cultura de grande importância 

social por ser a principal fonte de carboidratos para mais de 400 milhões de pessoas, 
principalmente em países em desenvolvimento (Michels et al., 2004). No Brasil, a 
mandioca é cultivada basicamente por pequenos agricultores com uso de poucos 
insumos (Lorenzi, 2003), o que a torna mais importante do ponto de vista econômico 
e social, principalmente para as regiões norte e nordeste.  

Segundo Iwanaga e Iglesias (1994, citado por Silva, 2011, p.1) a mandioca é 
uma cultura de propagação tipicamente vegetativa, multiplicando-se através de 
manivas, o que apresenta inconvenientes como disseminação de doenças sistêmicas 
como os vírus que causam degeneração das manivas. No Brasil destaca-se o vírus do 
mosaico comum (Cassava common mosaic virus), o vírus do mosaico das nervuras 
(Cassava vein mosaic virus) e o vírus do ‘couro de sapo’ (Cassava frogskin disease).  

O vírus do mosaico das nervuras pertence à família Caulimoviridae e gênero 
Cavemovirus (Costa; Kitajima, 1972). Seus sintomas são caracterizados por cloroses 
entre as nervuras (Otsubo; Chigeru 2003). O vírus é transmitido por material 
propagativo e por ferramentas utilizadas para o corte das manivas (Fukuda, 1993). O 
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CsCMV, mosaico comum, pertencente a família Flexiviridae e gênero Potexvirus 
(Soares et al., 2009) e seus sintomas são clorose da lâmina foliar e retorcimento dos 
bordos das folhas, principalmente em formação (Fukuda, 1993). O vírus causa 
infecção, interferindo na fotossíntese, comprometendo o crescimento das raízes e a 
produtividade da cultura (Costa; Kitajima, 1972).  

A utilização de variedades resistentes tem sido a principal estratégia para 
controle de viroses de plantas uma vez que se trata de uma medida eficiente, 
econômica, de fácil utilização e que não agride o ambiente (Melo 2010). 

O objetivo desse trabalho é avaliar a prevalência dos vírus CsVMV e CsCMV 
em regiões produtoras de mandioca no Brasil. 

 Material e Métodos 
 Foram coletadas 2.829 amostras foliares de mandioca assintomáticas em sete 

estados de acordo com a tabela 1. As amostras foram acondicionadas em embalagens 
individuais, identificadas, e levadas ao Laboratório de Virologia da Embrapa 
Mandioca e fruticultura, Cruz das Almas – BA, no qual foram analisadas por PCR 
(Reação em Cadeia da Polimerase) e teste de ELISA indireto. 

 
Tabela 1. Origem, quantidade de localidades, variedades e amostras analisadas. 

ESTADO LOCALIDADES VARIEDADES AMOSTRAS 
ALAGOAS 1 3 600 

BAHIA 12 24 903 
CEARÁ 2 3 160 

MARANHÃO 2 7 730 
MINAS GERAIS 3 5 90 

PIAUI 2 2 181 
PARAIBA 1 3 75 

 
Para detecção do vírus CsCMV (Mosaico comum) foi realizado o teste de 

ELISA indireto (Silva, 2011). Foram maceradas 0,2 g de tecido vegetal em 1000 μL 
de Tampão Carbonato. Retirou-se 100 μL e sensibilizou-se cada cavidade da placa de 
poliestireno, em seguida foi mantida em câmara úmida, na geladeira, em overnight. 
No dia seguinte, removeu-se as amostras lavando a placa três vezes com tampão de 
lavagem, tendo intervalos de cinco minutos entre as lavagens e  adicionou-se 100 μL 
solução bloqueio e posteriormente  foi colocada no agitador por uma hora. Em 
seguida lavou-se a placa três vezes, adicionou-se 100 μL Solução Anti-soro 
Especifico CsCMV e colocou em câmara úmida na geladeira em overnight. No 
terceiro dia, acrescentou-se 100 μL a cada cavidade da placa com a solução do 
conjugado (Goat Anti-Rabbit IgG) e colocada na estufa a 37 °C por quatro horas. 
Lavou-se a placa cinco vezes com tampão de lavagem e adicionou-se 100 μL Tampão 
Revelador (4-Nitrofenil fosfato, Diltomolamina) nos poços. 

A detecção do vírus CsVMV (Mosaico das nervuras) foi realizado através do 
teste de PCR (Sambrook & Russell, 2001). A análise iniciou-se com a extração do 
DNA total das amostras a partir de 200 mg de tecido foliar.  O método de extração 
utilizada foi de acordo com Dellaporta et al. (1983). A amplificação via PCR foi 
realizada em um termociclador, empregando um volume final de 25 μL. As condições 
de amplificação compreenderam uma desnaturação inicial de 94°C por três minutos, 
uma segunda etapa com 36 ciclos de 45s a 94°C, 30s a 50ºC e 50s a 72ºC e extensão 
final a 72ºC por sete minutos. Os resultados das amplificações foram avaliados por 
meio de eletroforese em gel de agarose 1%. 
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Resultados e Discussão 
Para as análises de PCR inicialmente foram testados os controles positivos e 

estes apresentaram amplificação com fragmentos específicos de 750pb utilizando os 
primers CsVMV HS F (GAG TGA GTA GTT TCT TAA TTC TTC) e CsVMV HS R 
(CTA TCA GCT AAA TTT TCT CTA GC) específicos para detecção do vírus. Das 
2.829 amostras analisadas, 46 apresentaram-se positivas para o vírus CsVMV. 

A avaliação do ELISA indireto ocorreu através da leitura da absorbância em 
uma leitora de placas com filtro de 405 nm. O limite adotado para distinguir amostras 
infectadas das sadias consistiu no valor médio de absorbância das amostras sadias 
vezes dois e meio ( x C- x 2,5), resultados acima desse valor são considerados 
positivos. Das 2.829 plantas avaliadas, 298 apresentaram-se positivas para o vírus 
CsCMV. 

Para a análise dos dados foi calculado o percentual de plantas infectadas com 
vírus pelo total de plantas analisadas por localidade e pelo total global de plantas 
avaliadas (Tabela 2).  

 
Tabela 2. Origem, total de amostras e porcentagem de prevalência do CsVMV e CsCMV 

ESTADO TOTAL DE 
AMOSTRAS 

POS 
CsVMV 

% POS 
CsVMV 

POS 
CsCMV 

% POS 
CsCMV 

BAHIA 993 24 2,41% 195 19,6% 
CEARÁ 160 08 5% 79 49,4% 

MARANHÃO 730 00 0% 08 1% 
PIAUI 181 13 7,18% 00 0% 

PARAIBA 75 01 1,33% 00 0% 
MINAS 
GERAIS 

90 00 0% 02 2,22% 

ALAGOAS 600 00 0% 14 2,33% 
 
A análise global de prevalência de amostras positivas foi de 10,53% para o 

vírus do CsCMV, tendo sido encontrado em 298 plantas das 2.829 analisadas. Para o 
CsVMV a prevalência foi de 1,63%, tendo sido encontrado em 46 das 2.829 plantas 
analisadas. Quando comparado à prevalência, o vírus do mosaico comum mostrou-se 
mais prevalente, presente em 69,5% das localidades amostradas do que o vírus do 
mosaico das nervuras, encontrado em 43,5% das localidades. Nota-se existir uma 
menor incidência do CsVMV nas analises, fato já descrito por Kimati et al. (1997), 
onde ele afirma que o CsVMV possui baixa incidência nos plantios de mandioca. 
Porém isso não invalida a necessidade de controlar a disseminação deste, uma vez 
que, estudos indicam que um ataque severo pode reduzir a produtividade do plantio 
em até 30%, ou afetar a qualidade do produto, especialmente o teor de amido na raiz 
(Otsubo; Chigeru 2003). Já o CsCMV destaca-se com uma maior frequência nas 
analises, já constatado por Costa; Kitajima (1972), onde eles dizem que o CsCMV, é 
possivelmente o vírus mais frequente e importante em todas as regiões produtoras de 
mandioca. 

Conclusão 
Os estudos revelaram que o vírus mais prevalente nos campos de mandioca 

das regiões produtoras avaliadas é o Cassava common mosaic virus (CsCMV) com 
10,53% de prevalência de plantas infectadas, atingindo 69,5% das localidades 
avaliadas.  
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Resumo  

A cultura da mandioca pode sofrer perdas pela incidência de várias doenças em condições de 
campo. Todavia, dados sobre a intensidade e a distribuição geográfica dessas doenças nos cultivos 
são raros, denotando a necessidade de maiores estudos. Neste trabalho, foram avaliadas as 
intensidades da bacteriose, viroses, antracnose e manchas foliares fúngicas em 49 propriedades rurais 
e sua relação com as condições edafoclimáticas dos locais no período de 2011-2014 em Santa 
Catarina. Foram determinadas as incidências e severidades das doenças, bem como as características 
do solo, da planta e do sistema de cultivo. Os dados foram submetidos a analise de correlação de 
Pearson (P≤5%). As manchas foliares fúngicas e viroses apresentaram as maiores incidências no 
período avaliado, mas a bacteriose destacou-se por provocar perdas de até 100% em lavouras do 
litoral sul no período 2013-2014. Correlações significativas foram verificadas para umidade e tipo de 
solo em diferentes ciclos da cultura para bacteriose. Concluiu-se que as doenças foram componentes 
importantes na redução da produção da mandioca em regiões de Santa Catarina. 

Palavras Chave:  incidência, bacteriose, viroses, solo 

Introdução 

A mandioca é geralmente considerada uma planta rústica sem grandes problemas 
fitossanitários. Entretanto, a espécie pode sofrer perdas pela incidência de algumas doenças chave da 
cultura, tais como a bacteriose (Xanthomonas axonopodis pv. manihotis- Xam) e viroses (virose do 
mosaico das nervuras, virose do mosaico africano). Esporadicamente, doenças como a antracnose 
(Colletotichum gloeosporioides), superalongamento (Elsinoe brasiliensis), superbrotamento 
(fitoplasma) e podridões radiculares (Fusarium sp., Phytophthora dreschleri) também são relatadas 
causando perdas em diferentes regiões do Brasil (Massola & Bedendo, 2005).  

Apesar do impacto que essas doenças podem causar na cultura não existem dados precisos de 
sua intensidade nas diferentes regiões produtoras. Levantamentos fitopatológicos são trabalhos 
importantes por monitorar flutuações nas intensidades das doenças e verificar a eficiência e aceitação 
de práticas recomendadas de controle (King, 1980), constituindo-se, desta forma, num importante 
instrumento para o desenvolvimento de programas de manejo integrado de doenças (Campbell & 
Madden, 1990). Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo avaliar a intensidade das doenças 
da mandioca em cultivos comerciais no Estado de Santa Catarina no período de 2011-2014. 

 

 Material e Métodos 

 
Neste levantamento foram realizadas amostragens em 49 cultivos de mandioca/aipim para 

quantificar a intensidade das doenças em plantios comerciais nas principais regiões produtoras de 
Santa Catarina no período de fevereiro/2012 a abril/2014. Em cada safra (2011/12-2012/13-2013/14) 
foram avaliados cultivos nas regiões do Litoral Sul e Norte, Grande Florianópolis e Oeste Catarinense. 
A avaliação das doenças nas lavouras foi determinada pela quantificação de 50 plantas ao acaso 
(amostragem em W), verificando-se a incidência e a severidade das doenças. A incidência foi 
determinada considerando a porcentagem de plantas com sintomas em relação ao total de plantas 
avaliadas. A severidade das doenças na planta foi avaliada com auxílio das escalas descritivas 
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propostas por Wydra & Verdier (2002) para bacteriose, antracnose, viroses e manchas foliares 
fúngicas. As escalas da antracnose, bacteriose e manchas foliares fúngicas apresentam notas de 1 (sem 
sintomas) a 5 (desfolha e morte da planta) e para virose variam de 1 (sem sintomas) a 4 (mosaicos e 
distorção nas folhas).  

Informações adicionais sobre localização geográfica, umidade do solo, tipo de solo, 
quantidade de plantas daninhas e ramificação da cultivar foram coletadas para relacionar com as 
doenças pela metodologia modificada de Wydra & Verdier (2002). Os solos foram classificados 
quanto à umidade com notas 0 (solo secos) a 3 (umidade excessiva); os tipos de solos receberam notas 
0 (argiloso) a 5 (arenoso); a incidência de plantas daninhas foi classificada de 0 (sem plantas daninhas) 
a 3 (predominância de plantas daninhas); quantidade de cultivares de 0 (sem mistura) a 1 (duas ou 
mais cultivares); e tipo de ramificação da planta que variou de 0 (sem ramificação) a 2 (material 
ramificado). A relação entre as variáveis do sistema de cultivo e da planta com a incidência das 
doenças foi analisada pelo coeficiente de correlação de Pearson ao nível de 5% de probabilidade.  

 

Resultados e Discussão 
 
Foram registradas variações nas intensidades (incidência + severidade) das doenças nas 

culturas da mandioca e do aipim em Santa Catarina no período do levantamento (Figura 1). As 
maiores incidências ocorreram para as manchas foliares fúngicas (Cercospora caribea, C. heningii e 
Periconia manihicola), seguido das viroses.  Em segundo plano ficaram a bacteriose (Xam) e a 
antracnose (C. gloeosporioides). No período avaliado as manchas foliares tiveram 49,5% e 2,13 de 
incidência e severidade, respectivamente, mas seu potencial de perdas é pequeno quando comparado a 
bacteriose. As viroses, especialmente o CsCMV, destacaram-se com incidência e severidade de 15,3% 
e 1,92, respectivamente. A antracnose e a bacteriose apresentaram incidências baixas, mas com 
tendência de crescimento no período avaliado.   

A bacteriose, considerada a principal doença da cultura no Brasil, merece especial destaque 
pelas perdas causadas no último período (2013-2014) na região do Litoral Sul Catarinense. Este 
período foi marcado por uma grave epidemia com perdas de 100% em algumas propriedades, fato 
histórico que não ocorria desde a década 90. Perdas consideráveis também foram verificadas com a 
bacteriose em áreas do Litoral Norte no período. Nas duas situações problemas climáticos e uso de 
material de propagação doente devem estar relacionados com as graves epidemias.  

Neste levantamento também mostrou-se preocupante a situação com as viroses. Apenas o 
mosaico comum foi detectado em Santa Catarina (Colariccio et al., 2009), mas a confirmação de 
problemas com outras viroses ainda dependem de estudos mais aprofundados. Muito embora as perdas 
provocadas pelo mosaico comum sejam menores, não se pode desconsiderar o impacto sanitário 
negativo que incide sobre o material de propagação infectado com diferentes vírus. 

Em relação a antracnose e as manchas foliares fúngicas há duas situações distintas. A 
antracnose é geralmente considerada uma doença chave, mas sua incidência tem sido baixa no Estado. 
As manchas foliares fúngicas, por sua vez, tem apresentado altas incidências, mas seu potencial de 
dano é pequeno (Fukuda, 2006).   
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Figura 1- Incidência e severidade das doenças da mandioca em lavouras comerciais de 
mandioca/aipim em regiões produtoras no Estado de Santa Catarina nos ciclos de 2011-2014.  

 
 

Tabela 1- Coeficiente de correlação de Pearson das principais doenças e variáveis do sistema de 
cultivo/planta em lavouras comerciais de mandioca/aipim em regiões produtoras no Estado de Santa 
Catarina no período 2011-2014  
 Variáveis sistema/planta  
Doenças  US TS IPD NC TR 

Ciclo 2011-2012 
Bacteriose  0,35 -0,07 -0,29 -0,38  0,33 
Virose  -0,55* -0,43  0,27  0,34 -0,18 
Antracnose     -    -   -    -    - 
Manchas fol. fúngicas  0,58* 0,18 0,44* -0,14 -0,11 

Ciclo 2012-2013 
Bacteriose  0,39* -0,41* 0,28 0,18  0,46* 
Virose  -0,22 -0,15 0,13 0,29 -0,21 
Antracnose  -0,35 -0,26 0,12 -0,34  0,00 
Manchas fol. fúngicas  -0,20 -0,24 -0,16 0,25 -0,06 

Ciclo 2013-2014 
Bacteriose  -0,23 0,38* 0,22 0,00 -0,15 
Virose  -0,06 -0,31 0,24 0,25 -0,18 
Antracnose  -0,23 0,38* 0,30 -0,11 -0,23 
Manchas fol. fúngicas   0,10 -0,33 -0,04 -0,06  0,28 
US- Umidade do solo variando de 0 (solo seco) a 4 (umidade excessiva) 
TS- tipo de solo variando de 0 (argiloso) a 4 (arenoso) 
IPD- Incidência de plantas daninhas  de 0 (sem plantas daninhas) a 3 (predominância de plantas daninhas) 
NC- Número de cultivares a campo variando de 0 (sem mistura) a 1 (duas ou mais cultivares) 
TR- Tipo de ramificação variando de 0 (sem ramificação) a 2 (material ramificado) 
* Coeficiente de correlação de Pearson significativo a 5% probabilidade 

 
 
De uma forma geral, não foram obtidos altos índices de correlação entre as doenças e as 

variáveis do sistema de cultivo/planta (Tabela 1). Este fato concorda com levantamentos anteriores na 
África que apresentaram correlações variando de 0,06 a 0,6 (Wydra & Verdier, 2002; Banito et al., 
2007). Os principais fatores significativos foram relacionados com as condições edáficas (umidade e 
tipo do solo), especialmente para bacteriose, em diferentes safras. Foram verificadas relações 
significativas de forma pontual também para tipo de ramificação e incidência de plantas daninhas. 
  As condições do solo foram consideradas características importantes no desenvolvimento das 
doenças em outros estudos, mas é possível que exista relação direta desse fator com outros em função 
de sua variação positiva e negativa (Tabela 1). Isto quer dizer que não se trata somente das condições 
de solo, mas que associações com a qualidade da rama de uma determinada região, por exemplo, 
podem estar relacionadas com a incidência da doença em determinadas regiões.  
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Conclusão 

- A bacteriose e a mosaico comum foram doenças importantes nos cultivos de mandioca em Santa 
Catarina; 
- Características do solo e do sistema de cultivo se correlacionam com desenvolvimento das doenças 
da cultura.  
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Temática: Fitopatologia 
 

Resumo 

A cultura da mandioca apresenta forte impacto social, pois tem sido a principal fonte 
de carboidratos para milhões de pessoas, principalmente nos países em desenvolvimento. O 
fungo Fusarium solani, causador da podridão radicular da mandioca tem contribuído para 
danos consideráveis dessa cultura, sendo assim, necessário o seu controle. Diante disso, este 
trabalho teve como objetivo verificar a atividade antimicrobiana contra Fusarium solani por 
extrato de alecrim. Foi realizado ensaio in vitro a fim de analisar o crescimento micelial do 
fungo e a esporulação. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com quatro 
repetições. Para a área final de colônia de F. solani houve redução de até 65% pelo extrato de 
alecrim. Para a área abaixo da curva de crescimento micelial a redução foi de até 62,89%. No 
entanto, houve incremento para número de esporos por cm2 de colônia. Esses resultados 
indicam o potencial antimicrobiano parcial do extrato de alecrim contra F. solani. 
 
Palavras Chave: Controle alternativo, Manihot esculenta, Rosmarinus officinalis, Podridão radicular. 

Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta) é uma cultura de grande importância 
socioeconômica, cultivada em todas as regiões brasileiras (IBGE, 2014). Entre as doenças 
desta cultura, as mais comuns são as podridões radiculares, que podem causar a morte rápida 
das plantas infectadas. A maioria das podridões radiculares é causada por fungos patogênicos 
como os do gênero Fusarium, que vivem no solo (MICHEREFF et al., 2005). 

O uso de métodos alternativos no controle de doenças é uma forma barata e menos 
agressiva ao meio ambiente e a saúde dos homens e dos animais, por causarem menor 
impacto na biodiversidade, além de agregar valor ao produto, sendo esses os chamados 
“Produtos Orgânicos” (HAMERSCHMIDT et al., 2012). A procura por esta modalidade de 
produtos tem se tornado cada vez maior, visto que a população está cada vez mais preocupada 
com a saúde (BETTIOL; GHINI, 2003). 

Algumas plantas possuem em sua composição substâncias com potencial fungicida e, 
por isso, devem ser estudadas a fim de utilizá-las como matéria-prima para síntese de novos 
fungicidas (CELOTO et al., 2008). Os extratos vegetais têm sido relatados como potentes 
fungicidas naturais, onde os resultados alcançados são promissores para a utilização prática 
no controle de diversos fitopatógenos (GARCIA et al., 2012). O alecrim (Rosmarinus 
officinalis L.) é uma das plantas medicinais mais conhecidas e utilizadas (GACHKAR et al., 
2007), tendo sua atividade antimicrobiana comprovada em inúmeros trabalhos. 

Diante disso, o presente estudo teve como objetivo verificar a atividade 
antimicrobiana do extrato de alecrim contra Fusarium solani. 

 

Material e Métodos 
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O trabalho foi conduzido no Laboratório de Fitopatologia da Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná, Campus de Marechal Cândido Rondon, PR, e o fungo Fusarium solani 
foi isolado a partir de raiz de mandioca acometida pela doença e encontrada em uma lavoura 
do interior deste município. 

O extrato de alecrim foi obtido de acordo com Stangarlin et al. (1999), através da 
trituração das folhas frescas em liquidificador por 2 min, com água destilada na proporção de 
50 g de folha para 450 mL de água destilada, ou seja, 33,3%. O homogeneizado resultante foi 
filtrado em peneira de 48 Mesh e o bagaço retido nessa peneira foi prensado em pano e 
juntado ao extrato filtrado para melhor aproveitamento. O extrato aquoso obtido na filtração 
com a peneira de 48 Mesh foi novamente filtrado em uma peneira de 200 Mesh, sendo o 
bagacilho retido na peneira descartado e o extrato aquoso obtido na filtração com a peneira de 
200 Mesh filtrado em uma peneira de 400 Mesh e o bagacilho descartado. O extrato final foi 
coletado e diluído em caldo de batata para as concentrações de 0%; 1%; 2,5%; 5%; 7,5% e 
10%. 

Para a determinação da atividade antimicrobiana foi posicionado no centro de placa 
de Petri com meio BDA (batata, dextrose e ágar), um disco de 0,5 mm de meio de cultura 
contendo o fungo F. solani. As placas foram vedadas e mantidas em câmara com controle de 
temperatura e fotoperíodo a 25 °C. Após 24 h foram iniciadas as medições, conforme 
metodologia descrita por Lorenzetti et al. (2013), através das medidas diametralmente 
opostas, a fim de avaliar o diâmetro da colônia e, posteriormente, calcular a área abaixo da 
curva de crescimento micelial (AACCM). A área final de colônia (AFC) foi determinada sete 
dias após a repicagem do fungo, utilizando a mesma metodologia citada para as avaliações da 
AACCM. 

O número de esporos por placa foi obtido a partir da contagem dos esporos em 
microscópio utilizando a câmara de Neubauer. O número de esporos por cm2 de colônia foi 
obtido utilizando a relação entre o número de esporos por paca e a área final da colônia sendo 
esses valores expressos esporos por cm2 de colônia. 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com quatro repetições. A 
análise estatística foi obtida pelo programa SISVAR (FERREIRA, 2000) e as médias 
submetidas a análise de regressão ao nível de 5% de significância. 
 

Resultados e Discussão 
Através da Figura 1A, observa-se que as concentrações do extrato de alecrim para a 

área final de colônia (AFC) de Fusarium solani foram representadas por equação cúbica com 
redução de até 65% se comparado a concentração 0%, ou seja, apenas BDA. Essa máxima 
redução foi atingida em concentração de extrato de alecrim próxima a 7,5%. 

Para área abaixo da curva de crescimento micelial (AACCM), conforme se observa 
na Figura 1B, as concentrações do extrato de alecrim tiveram comportamento representado 
por equação cúbica parecida com o encontrado para AFC. A redução da área abaixo da curva 
de crescimento micelial foi de até 62,89% se comparado a concentração 0%. A concentração 
que demostrou essa máxima redução da AACCM foi próxima de 7,5% de extrato de alecrim. 

Para o número de esporos por cm2 (Figura 2A) e número de esporos por placa de Petri 
(Figura 2B) as concentrações do extrato de alecrim novamente foram apresentadas através de 
equação quadrática, no entanto, se verificou incremento na produção de esporos pelo extrato. 
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Figura 1. Área final de colônia (AFC) (A) e área abaixo da curva de crescimento micelial 
(AACCM) (B) de Fusarium solani em meio BDA com concentrações de extrato de alecrim. 
 
 

 
 
Figura 2. Número de esporos (x105) por cm2 (A) e número de esporos (x106) por placa de 
Petri (B) de Fusarium solani em meio BDA com diferentes concentrações de extrato de 
alecrim. 
 

Esse incremento observado na produção de esporos pelo fungo pode ter ocorrido 
devido ao fato de o alecrim possuir algum composto ou ter alguma ação sobre o fungo 
deixando este estressado, como foi observado através da inibição do crescimento micelial. 
Diante dessa condição de estresse, o fungo pode incrementar a esporulação para garantir a 
perpetuação da espécie. 

Resultados semelhantes foram obtidos por Soylu et al. (2006) e Díaz Dellavalle et al. 
(2011) utilizando extratos de R. officinalis sobre o crescimento de Alternaria spp., o que 
sustenta a hipótese de que o alecrim possui ação antimicrobiana e isso pode ser devido a 
presença de substâncias como: óleos essenciais na forma de alfa e beta-pineno, limoneno, 
canfeno, mirceno, terpenóides como o carnosol e o ácido oleânico, flavonóides como a 
apigenina, a diosmetina, a diosmina e a genkwanina, isoflavonóides como fitoalexinas, além 
de outros compostos como 1,8 cineol, α-pineno, borneol e cânfora (GACHKAR et al., 2007). 
 

Conclusão 
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O extrato de alecrim foi capaz de inibir o crescimento micelial nas concentrações 
testadas o que demostra seu potencial antimicrobiano, porém incrementou a produção de 
esporos pelo fungo. 
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Temática: Fitopatologia 
 

Resumo 

A agricultura alternativa está sendo estudada com o intuito de buscar novas medidas 
de proteção das plantas contra doenças. Inúmeras doenças afetam a cultura da mandioca, 
como as podridões radiculares, tendo como um dos causadores o fungo Phytophthora sp., que 
acarreta severos danos na produção da raiz causando grande impacto social visto que essa 
cultura possui elevada relevância econômica por ser a principal fonte de carboidratos para 
milhões de pessoas, essencialmente nos países em desenvolvimento. Assim, este trabalho teve 
como objetivo verificar o efeito do extrato de alecrim nas concentrações de 0%, 1%; 2,5%; 
5%; 7,5% e 10% contra Phytophthora sp. Foi realizado ensaio in vitro a fim de analisar o 
crescimento micelial do fungo. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com 
quatro repetições. Para a área final de colônia de Phytophthora sp. houve redução de até 
84,71% pelo extrato. Para a área abaixo da curva de crescimento micelial a redução foi de até 
98,65%. Esses resultados apontam o potencial antimicrobiano do extrato de alecrim. 
 
Palavras Chave: Manihot esculenta, Extrato de plantas, Podridão mole de raiz, Controle alternativo. 
 

Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma planta perene, arbustiva, pertencente à 
família das Euforbiáceas, de elevada importância econômica e social. O Brasil possui 
2.312.378 milhões de hectares de mandioca e é um dos maiores produtores mundiais dessa 
raiz que devido a sua fácil adaptação pode ser cultivada em todos os estados brasileiros. 
(FRAIRE FILHO e BAHIA, 2010). 

As podridões radiculares são uma das doenças que interferem no desenvolvimento da 
cultura, sendo esta de grande importância por afetar diretamente a qualidade do produto final 
comercializado (LOZANO, 1989). A podridão mole de raiz de mandioca é causada 
principalmente por Phytophthora sp. (LIMA et al., 1993), fungo que provoca queda 
progressiva na produtividade, além de inutilizar as áreas para plantio ao longo dos ciclos da 
cultura (SERRA et al.,2009). 

Devido ao grau de periculosidade das podridões causados por Phytophthora sp. faz-se 
necessário o seu controle, nesse contexto, a agricultura alternativa está sendo estudada com o 
intuito de buscar uma forma de baixo custo para o agricultor e que proporcione melhor 
qualidade de vida, tanto para agricultores quanto consumidores (HAMERSCHMIDT et al., 
2012). Diversos trabalhos vêm mostrando que algumas plantas podem possuir em sua 
composição substâncias biologicamente ativas que possuem influência sobre o metabolismo 
de organismos, as quais as tornam tóxicas (CELOTO et al., 2008), e uma dessas plantas que 
vem sendo estudada é o alecrim (Rosmarinus officinalis L.) tendo como princípios ativos 
substâncias como os óleos essenciais na forma de alfa e beta-pineno, limoneno, canfeno, 
mirceno, entre outros (GACHKAR et al., 2007). 
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Assim, este trabalho tem como objetivo verificar possível efeito fungitóxico do 
extrato de folhas frescas de alecrim sobre o desenvolvimento in vitro do fungo fitopatogênico 
Phytophthora sp. 
 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Fitopatologia da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná, Campus de Marechal Cândido Rondon, PR, e o isolado de 
Phytophthora sp. foi proveniente da Micoteca desse laboratório. 

Para a obtenção do extrato de alecrim foram trituradas em liquidificador durante 2 
min, 50 g de folhas, cuidadosamente destacadas da haste, com 450 mL de água destilada, 
segundo metodologia descrita por Stangarlin et al. (1999). O triturado foi filtrado em peneiras 
de controle granulométrico de 48, 200 e 400 Mesh respectivamente, sempre tomando o 
cuidado de espremer o bagacilho para aproveitamento de todo o líquido. O bagaço que ficou 
retido nas peneiras após serem espremidos foram descartados. Após, o líquido ainda passou 
por uma filtragem a vácuo usando papel de filtro com 90 mm de diâmetro e 11 µm de 
diâmetro de poro. O extrato final foi coletado e através de diluições foram obtidas as 
concentrações de 1%; 2,5%; 5%; 7,5% e 10%. 

Para determinar a atividade antimicrobiana foi utilizado o meio BDA (batata, 
dextrose e ágar) acrescido dos extratos de alecrim a 0%, 1%; 2,5%; 5%; 7,5% e 10%. O meio 
foi autoclavado a 120 oC e 1 atm durante 20 min e vertido em placas de Petri. Após total 
solidificação do meio foi repicado um disco de 0,5 cm de meio de cultura contendo o fungo 
Phytophthora sp. no centro de cada placa. As placas foram vedadas e mantidas em câmara 
com controle de temperatura e fotoperíodo a 25 °C. 

Após 48 h, assim que o fungo mostrou os primeiros sinais de crescimento do micélio, 
foram iniciadas as medições, utilizando a metodologia descrita por Lorenzetti et al. (2013) 
onde se fez duas retas perpendiculares que se encontram justamente no centro do disco 
repicado na placa de Petri com o meio. As medições foram realizadas diariamente, durante 
sete dias a fim de avaliar o diâmetro da colônia e, a partir desses resultados, foi calculada a 
área abaixo da curva de crescimento micelial (AACCM). 

Para a área final de colônia (AFC), esta foi determinada no dia em que se findaram as 
medições, utilizando a mesma metodologia citada para a as avaliações da AACCM. 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados (DBC), com quatro 
repetições. A análise estatística foi obtida pelo programa estatístico SISVAR (FERREIRA, 
2000) e as médias das variáveis submetidas a análise de regressão ao nível de 5% de 
significância. 

 

Resultados e Discussão 
O efeito das concentrações do extrato de alecrim sobre a área final de colônia (AFC) 

de Phytophthora sp., conforme Figura 1, foram representadas por equação quadrática com 
redução de até 84,71% no crescimento. Essa máxima redução foi atingida próximo a maior 
concentração de extrato de alecrim utilizada neste experimento (10%). 

Para área abaixo da curva de crescimento micelial (AACCM) conforma Figura 2, as 
concentrações do extrato de alecrim tiveram comportamento representado por equação 
quadrática parecido com o encontrado para AFC. A redução da área abaixo da curva de 
crescimento micelial foi de até 98,65%, um número muito expressivo que demonstra que o 
extrato de alecrim interferiu no desenvolvimento de Phytophthora sp. in vitro. A 
concentração que demostrou essa máxima redução da AACCM, assim como para AFC, foi 
próxima a concentração de extrato de alecrim 10%, ou seja, a maior concentração do estrato 
de alecrim testada nesse trabalho. 
 Os resultados obtidos mostram que utilizando alecrim em concentração próxima a 
10% ocorre a diminuição significativa tanto da AFC quanto da AACCM. Testes com essa 
concentração de extrato de alecrim devem ser realizados a campo a fim de confirmar essa 
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ação antimicrobiana do extrato, disponibilizando assim, uma alternativa adicional para os 
mandiocultores, principalmente os praticantes da agricultura orgânicas. 

Esses resultados sustentam a hipótese de que o alecrim possui ação antimicrobiana e 
isso pode ser devido a presença de compostos presentes na composição de suas folhas 
(GACHKAR et al., 2007). 

 

 
Figura 1. Área final de colônia (AFC) de Phytophthora sp. em meio BDA com concentrações 
de extrato aquoso de folhas de alecrim. 

 

 

Y=41,13-11,85x+0,40x
2
 

R
2
=59,80% 

CV=4,57% 

Y=20,33-1,51x-0,01x
2
 

R
2
=70,24% 

CV=2,87% 



 

09 a 13 de Novembro de 2015, Foz do Iguaçu - PR. 

Figura 2. Área abaixo da curva de crescimento micelial (AACCM) de Phytophthora sp. em 
meio BDA com concentrações de extrato aquoso de folhas de alecrim. 
 

Conclusão 

O extrato de alecrim nas concentrações testadas mostrou efeito fungitóxico contra 
Phytophthora sp. 
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Temática: Fitopatologia. 
 

Resumo 
O objetivo foi avaliar o controle de Fusarium spp. utilizando extrato de Guaco 

(Mikania glomerata). O experimento foi conduzido no laboratório de fitopatologia da 
UNIOESTE, O inoculo (Fusarium spp.) foi obtido da micoteca da Universidade e cultivado 
em BDA por 7 dias. O guaco foi obtido da estufa de plantas medicinais da universidade, 
macerado 50 g de folhas em água destilada para obtenção do extrato. O experimento foi 
realizado em delineamento de blocos ao acaso, sendo 6 concentrações do extrato (0, 1%, 
2,5%, 5%, 7,5% e 10%) adicionados no meio de cultura, após a repicagem, foi avaliado o 
desenvolvimento do fungo diariamente, durante 7 dias, obtendo-se Área de Crescimento 
Micelial (ACM) e Área Abaixo da Curva de Crescimento Micelial (AACCM), no sétimo dia 
foi realizado contagem de esporos por colônia e por área (cm2). Os resultados indicaram 
redução de 36,67%, 43,80%, 91,5% e 69,11% para ACM, AACCM, Número médio de 
esporos por colônia (10-8) e Número de esporos por cm2 (10-6) respectivamente, para cada 
ponto mínimo (6,85%, 6,72%, 6,09% e 5,57% da concentração do extrato de guaco 
respectivamente). O extrato possui poder antifúngico e obteve redução dasvariáveis 
analisadas. 
Palavras Chave: Doenças; Manihot esculenta Crantz; Mikania glomerata; Plantas medicinais. 
 

Introdução 
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma planta pertencente a família 

Euphorbiaceae, tem como centro de origem o Brasil (ROGERS e APPAN, 1973). Cultura 
que se tornou importante por ser base da alimentação humana e animal em pequenas 
propriedades e, sendo rica em amido (20% a 35%), também tem sido amplamente explorada 
pela indústria para produção de fécula e seus derivados (SOUZA, 2009). A produção 
brasileira para o ano de 2015 estimada é de 24,15 milhões de toneladas, em 2,3 milhões de ha 
(média de 10,5 tonelada.ha-1), a região Sul contribui com 5,79 milhões de toneladas em 273,3 
mil ha, média de 19,82 tonelada.ha-1. O Paraná possui uma estimativa de produção de 4,2 
milhões de toneladas, em 164,56 mil ha, com média de 25,6 tonelada.ha-1 (IBGE, 2015) 

No entanto, as doenças reduzem significativamente a produtividade, dentre elas uma 
das mais importantes é a podridão radicular causada por Fusarium spp. (SEDIYAMA et al., 
2007). Este fungo causa podridão de raízes, cujo sintoma comum é o apodrecimento das 
raízes, estrangulamento da haste na área junto ao solo, murcha da planta e coloração amarela 
da parte aera, o seu controle é difícil, deve-se utilizar rotação de cultura manejo de solo (físico 
e químico) e uso de microrganismos antagonistas (FUKUDA, 2000). 

Atualmente se busca um manejo mais sustentável e uma melhor qualidade da 
produção agrícola, com este intuito o controle alternativo entra com força para o controle de 
doença, nesta linha se tem o uso de extratos de plantas medicinais, que apresentam 
propriedades antifúngicas e também podem induzir a defesa de plantas (FRANZENER et al., 
2009; CARVALHO et al., 2012). 
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O guaco (Mikania glomerata) possui óleo essencial, tanino, saponinas, resinas, 
cumarinas e guacosídeo (ALMASSY Jr. et al., 2005). Em trabalhos com o guaco se 
observa o potencial do mesmo contra doenças de plantas, como relatado por Carvalho et al., 
(2012) que observaram a redução da germinação de esporos de ferrugem polissora do milho. 
Murilho et al. (2009) relataram que o extrato de guaco inibe o desenvolvimento dos 
patógenos. 

Deste modo, o objetivo foi avaliar o controle de Fusarium spp. utilizando extrato de 
guaco (Mikania glomerata). 

 

 Material e Métodos 
 O experimento foi conduzido no laboratório de fitopatologia da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE – Campus Marechal Cândido Rondon. 
O inóculo (Fusarium spp.) foi obtido do acervo de microrganismos do laboratório de 

fitopatologia da UNIOESTE, cultivado em meio BDA por 7 dias. O guaco foi obtido no 
viveiro de plantas medicinais da universidade, sendo procedida a lavagem das folhas e a 
maceração de 50 g destas em 50 mL de água destilada com auxílio de liquidificador. 

O experimento foi realizado em um delineamento em blocos ao acaso sendo 5 
concentrações do extrato de guaco incorporados ao meio de cultura, 1%, 2,3%, 5%, 7,5% e 
10% confrontados com controle contendo apenas água destilada, com 4 repetições cada. Os 
tratamentos foram autoclavados e vertidos para as placas de petri na câmara de fluxo laminar 
previamente esterilizada e, após a solidificação do meio, foi repicado um disco de 0,6 mm 
contendo micélio de Fusarium spp. para o centro das placas de petri, os quais foram mantidos 
por 7 dias a 25 °C, com fotoperíodo de 12 horas, para o desenvolvimento do microrganismo 
patogênico. 

As avaliações foram realizadas diariamente após o início do desenvolvimento das 
primeiras hifas do fungo, através da medida da área das hifas crescendo em cada placa de 
petri e calculada a Área de Crescimento Micelial (ACM) e a Área Abaixo da Curva de 
Crescimento Micelial (AACCM) e no sétimo dia foi avaliado número de esporos por colônia 
e número de esporos por área (cm2), com o auxílio da câmara de Neubauer e microscópio 
óptico. 

Os resultados obtidos foram analisados através do programa SISVAR, aplicados em 
gráficos de dispersão construídos a partir da análise de regressão. 

 
Resultados e Discussão 

Os resultados de área de crescimento micelial (ACM), área abaixo da curva de 
crescimento micelial (AACCM), número de esporo por colônia e número de esporos por área 
(cm2) podem ser vistos pela Figura 1.  

Para ACM, observou-se que com o aumento da dose do extrato de guaco ocorre 
redução do crescimento de Fusarium spp. em um comportamento quadrático onde o ponto 
mínimo da curva se encontra em 6,85% da concentração do extrato com 30,40 cm2 de área 
final de colônia, que quando comparado com a testemunha, ocorreu uma redução de 36,67%. 
Para AACCM, o comportamento foi semelhante, mostrando redução do crescimento 
dependente da dose, de forma quadrática sendo o ponto de mínima na concentração de 6,72% 
do extrato de guaco com 77,98 cm2, conferindo uma redução de 43,80%.  

O Número médio de esporos por colônia (10-8), foi reduzido com o aumento da 
concentração, sendo o ponto de mínima para esta variável de 6,09% de concentração do 
extrato de guaco com 0,17x10-8 esporos, reduzindo 91,5% (Figura 1C). O Número de esporos 
por área (cm2) (10-6), também mostrou essa redução, indicando que a redução do número de 
esporos não está ligada apenas a redução da área da colônia, mas a redução da capacidade de 
esporular por algum fator presente no extrato, nesta variável o ponto de mínima se encontra 
na concentração de 5,57% do extrato de guaco com 1,39x10-6 esporos por cm-2, com redução 
de 69,11%. 
 



 

09 a 13 de Novembro de 2015, Foz do Iguaçu - PR. 

 

y = 50,704802 - 5,926096 x + 0,43229 x2 R² = 86,64

0

10

20

30

40

50

60

0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0%

A
C

M

Concentração do Extrato de Guaco

A y = 139,674014 - 18,42719 x + 1,371809 x2 R² = 99,06

50

70

90

110

130

150

170

0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0%

A
A

C
C

M

Concentração do Extrato de Guaco

B

y = 1,838106 - 0,549559 x + 0,045154 x² R² = 84,02

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0%

M
éd

ia
 d

e 
es

po
ro

sC
ol

ôn
ia-1

(1
0-

8 )

Concentração Do Extrato de Guaco

C y = 3,680166 - 0,823171 x + 0,073822 x² R² = 51,82

0

1

2

3

4

5

6

7

0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0%N
úm

e
ro

 d
e 

E
sp

or
o

s 
po

r 
cm

² (
1

0-6 )

Concentração do Extrato de Guaco

D

 
Figura 1. Área de Crescimento Micelial (ACM) (A), Área Abaixo da Curva de Crescimento 
Micelial (AACCM) (B), Número de esporos por colônia (10-8) (C) e Número de esporos por 
cm2 (10-6) (D) de Fusarium spp., para as concentrações de 0, 1%, 2,5%, 5%, 7,5% e10% do 
extrato de guaco (Mikania glomerata) incorporado ao meio de cultura BDA. 

 
Segundo Silva Júnior e Vizzotto (1996) e Di Stasi (1996) as cumarinas e saponinas 

presentes no tecido foliar de guaco são grande poder antifúngico, sendo assim os possíveis 
promotores da redução no desenvolvimento do Fusarium spp. 

Estes resultados de redução de todos os fatores avaliados estão relacionados ao poder 
antifúngico do guaco, reduzindo o desenvolvimento e esporulação do fungo Fusarium spp., 
que ataca o sistema radicular da mandioca. Os resultados do presente trabalho corroboram 
com os observados por Carvalho et al. (2012), que encontraram uma redução da germinação 
de esporos da ferrugem polisora do milho (Puccinia polysora), de até 74% com concentração 
de 3% do extrato de guaco (M. glomerata), resultados semelhantes quando se observa a 
esporulação do Fusarium spp. no presente trabalho. 

Murilo et al., (2009) citam o poder antifúngico do extrato de guaco sobre o  
crescimento de biomassa do fungo shimeji-preto (Pleurotus ostreatus) nas concentrações de 
1% e 10% em que obteve-se redução do crescimento micelial de 36,19% e 40,95% 
respectivamente,  que é semelhante para o resultado de AFC e AACPCM encontrados no 
presente trabalho. 

Franzener et al. (2003), utilizando extrato de cânfora observaram o potencial 
antifúngico do extrato em testes realizados in vitro, com o fungo Bipolaris sorokiniana do 
trigo, seus princípios ativos estão relacionados a este processo, o mesmo ocorreu no presente 
trabalho em que os princípios ativos do guaco reduziram o desenvolvimento do Fusarium 
spp., atuando diretamente no fungo, com possibilidades de retardar o ciclo e reduzir número 
de ciclos de desenvolvimento do mesmo. 
 

Conclusão 
O extrato de guaco (Mikania glomerata) tem o poder antifúngico e reduziu a ACM, 

AACCM, número médio de esporos por colônia e o número de esporos por área. 
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Temática: Fitopatologia. 
 

Resumo 
O objetivo foi avaliar o controle de Phytophthora spp. utilizando filtrado de cultura de 

Saccaromices cerevisae. O experimento foi conduzido no laboratório de fitopatologia da 
UNIOESTE - Campus Marechal Cândido Rondon, O inóculo (Phytophthora spp.) foi obtido 
da micoteca do laboratório de fitopatologia, cultivado em meio BDA por 7 dias. A levedura 
Saccharomyces cerevisiae foi adquirida de fermento de pão comercial, cultivada em meio YEPG 
sendo obtido o filtrado por centrifugação e filtragem.O experimento foi realizado em um 
delineamento inteiramente casualizado sendo 5 concentrações do exsudato de S. cerevisiae 
adicionados no meio de cultura, sendo estes 0, 5%, 10%, 15% e 20%, a avaliação do 
desenvolvimento do fungo ocorreu diariamente durante 7 dias, para se obter a Área de 
Crescimento Micelial (ACM) e a Área Abaixo da Curva de Crescimento Micelial (AACCM). 
Ocorreu um atraso no desenvolvimento do fungo com a utilização dos filtrado de levedura em 
que a ACM e a AACCM apresentaram menores médias com 9,08% e 20% respectivamente. 
Os exsudatos de S. cerevisiae retardaram o crescimento do fungo Phytophthora spp., 
reduzindo a ACM e AACCM, o que pode contribuir diretamente para o controle da doença a 
nível de campo. 
Palavras Chave:Doenças; Leveduras; Manihot esculenta Crantz; Indutor biótico. 
 

Introdução 
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) pertencente a família das Euphorbiaceae, é 

uma planta originária do Brasil (ROGERS e APPAN, 1973), tem grande importância 
socioeconômica, pois é cultivada principalmente por pequenos agricultores como cultura de 
subsistência, rotação de cultura, cultivo comercial para produção de féculas e alimento para 
animais. Esta planta produz raízes suculentas que possuem bom valor econômico e serve 
como fonte de amido, variando aproximadamente de 20 a 35% (SOUZA, 2009). 

A produção total de mandioca estimada para o ano de 2015 é de 24,15 milhões de 
toneladas, em uma área de 2,3 milhões de ha, com média de 10,5 tonelada ha-1, desta 
produção a Região Sul contribui com 5,79 milhões de toneladas em 273,3 mil ha, média de 
19,82 tonelada.ha-1. O Paraná produz 4,2 milhões de toneladas, em 164,56 mil ha, com média 
de 25,6 tonelada.ha-1 (IBGE, 2015) 

No entanto a sua produtividade ainda é baixa, um dos principais fatores que 
contribuem para que isso ocorra são as doenças, dentre elas uma das mais importantes é a 
podridão radicular causada por Phytophthora spp., que é favorecida por alta umidade, solos 
com má drenagem, com teor de matéria orgânica alta e áreas recém desmatadas (SEDIYAMA 
et al., 2007). 

Este fungo causa nas plantas tombamento, podridão de raízes, cancros, necrose e 
queima foliar (LUZ et al., 2001), o sintoma principal e comum desta doença é a podridão 
mole, que normalmente ocorre na fase adulta da planta (FUKUDA,2000). O seu principal 
modo de controle é o manejo integrado, sendo realizada a rotação de cultura, uso de manivas 
sadias, variedades resistentes e práticas culturais (DIAS et al., 2004). 
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Com a necessidade de se obter um controle satisfatório e de modo fácil desta doença, 
se tem em vista o controle biológico, que nos últimos anos tem avançado muito em termos de 
pesquisa. Hoje temos produtos a base de Trichoderma para a cultura do feijoeiro no mercado 
brasileiro (BETTIOL e MORANDI, 2009). Diante disto alguns microrganismos como as 
leveduras produzem exsudatos que podem aparecer como um produto promissor para o 
controle de doenças de mandioca. 

Os exsudatos são subprodutos metabólitos das leveduras, eles podem atuar como 
eliciadores, ativando a resposta de defesa das plantas (DI PIERO et al., 2005), segundo 
Walters et al. (2005) estes podem advir de proteínas, lipídeos ácidos graxos, carboidratos, 
entre outros. Zanardo et al. (2009) utilizando os filtrado de leveduras para o controle de 
Colletotrichum lagenarium, agente causal da antracnose do pepino, observaram a atividade 
eliciadora dos exsudatos, agindo como um indutor de defesa de plantas. 

As pesquisas utilizando leveduras para o controle alternativo de doenças já vem 
sendo realizado com algumas culturas, podendo citar os trabalho de Hoffmann et al. (2012) 
que usaram Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces boulardii no controle de crestamento 
bacteriano comum do feijoeiro que reduziu a severidade da bacteriose, e Müller (2011) que 
trabalhou com Saccharomyces boulardii. 

Deste modo o objetivo foi avaliar o controle de Phytophthora spp. utilizando filtrados 
de Saccaromices cerevisae. 

 

Material e Métodos 
O experimento foi conduzido no laboratório de fitopatologia da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE – Campus Marechal Cândido Rondon. 
O inóculo (Phytophthora spp.) foi obtido da micoteca do laboratório de fitopatologia 

da UNIOESTE, o qual foi cultivado em meio BDA por 7 dias. A levedura Saccharomyces 
cerevisiae foi adquirida através do fermento de pão comercial e cultivadas em meio YEPG 
liquido (10 g de extrato de levedura, 20 g de peptona, 20 g de glicose, 1000 mL de água), 
mantidas sob agitação (100 rpm) por sete dias e após este período, centrifugado em 2000 rpm 
sendo descartado o pelet contendo as células das leveduras (HOFFMANN et al., 2012). 

O experimento foi realizado em um delineamento inteiramente casualizado sendo 5 
concentrações do filtrado de S. cerevisiae adicionados no meio de cultura, 0 (Testemunha 
apenas o meio de cultura BDA), 5% (Meio BDA mais 5 % do exsudato de leveduras), 10% 
(Meio BDA mais 10% do exsudato de leveduras), 15% (Meio BDA mais 15% do exsudato de 
leveduras) e 20% (Meio BDA mais 20% do exsudato de leveduras) com 4 repetições cada. Os 
tratamentos foram vertidos para as placas de petri na câmara de fluxo laminar previamente 
esterilizada e após a solidificação do meio de cultura, repicado o isolado de Phytophthora 
spp. e mantido por 7 dias a 25 °C, com fotoperíodo de 12 horas para o desenvolvimento do 
microrganismo patogênico. 

As avaliações foram realizadas diariamente após o inicio do desenvolvimento das 
primeiras hifas do fungo, através da medida da área das hifas crescendo em cada placa de 
petri, foi estimado a área total, obtido Área do Crescimento Micelial (ACM) e a Área Abaixo 
da Curva de Crescimento Micelial (AACCM). 

Os resultados obtidos foram analisados através do programa SISVAR, aplicados em 
gráficos de dispersão construídos a partir da análise de regressão. 

 
Resultados e Discussão 

O resultado da análise estatística para a Área de Crescimento Micelial apresentou 
coeficiente de variação baixo (7,37%), o que dá maior precisão aos resultados e indicou 
diferença significativa para os tratamentos. Na Área Abaixo da Curva de Crescimento 
Micelial, o coeficiente de variação também foi baixo (6,64 %) conferindo maior precisão aos 
resultados e ocorrendo diferença estatística para estes resultados. 

Na Figura 1A observa-se os resultados de ACM, em que a equação que mais se 
adequou foi uma quadrática, em que o ponto de mínima foi em 15,80% da concentração do 
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exsudato da levedura, com 43,26 cm². Já na Figura 1B, encontram-se os resultados para 
AACCM, a equação que mais se ajustou foi a linear, em que o ponto de mínima foi na maior 
concentração a 20% do exsudato da levedura, com média de 93,575 cm². 
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Figura 1. Área de Crescimento Micelial (ACM) (A) e Área Abaixo da Curva de Crescimento 
Micelial (AACCM) (B) para as concentrações de 0, 5%, 10%, 15% e 20% dos exsudatos de 
Saccharomyces cerevisiae sobre Phytophthora spp. 

 
Possivelmente estes resultados de redução de ACM e AACCM estejam relacionados 

às moléculas antimicrobianas dos exsudatos de leveduras que podem causar uma supressão 
sobre a Phytophthora spp., retardando o crescimento das colônias do fungo e diminuindo a 
sua multiplicação.  

As leveduras podem produzir carboidratos, peptídeos, proteínas, lipídeos, 
glicoproteínas, glicopeptídeos, ácidos graxos entre outros subprodutos (WALTERS et al., 
2005). Os subprodutos de levedura podem suprimir o crescimento de fungos, Segundo Costa 
et al., (2000) subprodutos produzidos por fungos e bactérias desempenham papeis de inibir a 
eclosão de nematóides, ocasionando a morte dos mesmos, o que foi observado com o 
exsudato de levedura, reduzindo o crescimento de fungo no presente trabalho. 

O exsudato de S, cereviseae provavelmente é tóxico (antifúngico), assim reduzindo a 
ACM e AACCM, na presente pesquisa. Souza et al., (2004) citaram que os metabólitos de 
fungos endofíticos possuem poder antibiótico contra fungos fitopatogênicos, reduzindo o 
desenvolvimento dos mesmos. Ao que tudo indica um ou mais composto do exsudato da 
levedura possui características semelhantes ao dos metabólitos dos fungos. 

Já Fialho (2004) não observou atividade antifúngica do exsudatos de S. cereviseae 
contra o fungo Guignardia citricarpa (pinta preta dos citros), em que não ocorreu redução do 
crescimento vegetativo do fungo. Deste ponto de vista pode-se indicar uma possível 
compatibilidade, entre algum ou alguns compostos produzidos pela levedura e a Phytophtora 
spp. para que ocorra esta redução no seu desenvolvimento. 
 

Conclusão 
Os exsudatos de S. cerevisiae retardaram o crescimento do fungo Phytophthora spp., 

reduzindo a ACM e AACCM, o que pode contribuir diretamente para o controle da doença a 
nível de campo. 
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Resumo  

A mandioca é o principal alimento básico para os países em desenvolvimento, e fonte 
de matéria-prima para a indústria de farinha, amido e etanol. Entretanto, existem várias 
restrições fitossanitarias à produção de mandioca, especialmente as doenças de parte aérea; 
como a bacteriose (CBB), causada por Xanthomonas axonopodis pv. manihotis, antracnose 
(CAD) (Colletrotrichum gloeosporioides f. sp. manihotis) e superalongamento (SED) 
(Sphaceloma manihoticola). Para a geração de cultivares resistentes é extremamente 
necessário a utilização de metodologias rápidas para a seleção, desta forma, o objetivo deste 
trabalho é propor modificações em escalas arbitrárias, comumente utilizadas no screening 
para resistência à CBB, CAD e SED, viabilizando a avaliação de um grande número de 
genótipos. 50 genótipos foram avaliados com base em escalas de doença propostas em 
literatura contra as modificadas. Para todas as comparações, correlações positivas entre a 
média das plantas (MeDN) e a taxa máxima da doença (MaDSN) foram encontradas. Em 
conclusão, o procedimento de avaliação aqui proposto é eficiente e suporta a seleção de 
plantas a partir de um grande número de genótipos e em um curto espaço de tempo. 

  
Palavras Chave: Epidemiologia, Manihot esculenta Crantz, doenças de parte aérea, escalas de notas. 

Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é um dos recursos alimentares mais 
importantes para países do continente Africano, da America latina e países asiáticos, como a 
Nigéria, Brasil, Indonésia e Tailândia (FAO, 2013). Esta cultura é o alimento basico para 
seres humanos e animais, e é utilizado como uma fonte de matéria prima para a produção de 
amido, farinha e etanol nos países em desenvolvimento (Suppakul et al., 2013). No entanto, a 
produção de mandioca é fortemente limitada, principalmente, por fatores fitossanitarios, tais 
como insetos e doenças. A bacteriose (CBB), a antracnose (CAD) e o superalongamento 
(SED) são as doenças mais destrutivas da parte aérea. 

O agente causal da CBB é a bactéria Xanthomonas axonopodis pv. manihotis Bondar 
(Vauterin) (Xam), que é um importante patógeno em campos de mandioca em todo o mundo. 
Os sintomas desta doença são caracterizados pela presença lesões necróticas angulares sobre 
o limbo foliar, lesões necróticas nos pecíolos e hastes e exsudação de goma (gomose).  

CAD, causada pelo fungo Colletotrichum gloeosporioides f. sp. manihotis Henn 
(Penz) Sacc, é uma doença destrutiva que é caracterizada por cancros nas hastes, ramos e 
frutos, manchas foliares e morte-descendente dos ponteiros (Makambila, 1987). Em alguns 
casos, ocorre a morte total da planta. 

O fungo Sphaceloma manihoticola Bitanc. & Jenkins é o agente causal da SED em 
mandioca. Os sintomas típicos da doença são alongamento exagerado dos pecíolos e dos 
entrenós das hastes jovens devido à liberação do ácido giberélico pelo fungo, além da 
presença de manchas foliares necróticas, hipertrofia e sintomas de verrugose nas hastes, 
pecíolos e folhas (Alvarez; Molina, 2000).  
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 Diferentes medidas de manejo podem ser utilizadas para evitar as perdas com as 
doenças da parte aérea, mas o uso de cultivares resistentes a diversos agentes patogênicos é, 
de longe, a prática de manejo mais eficaz no sistema de produção de mandioca, devido seus 
custos serem menores do que os utilizados com pesticidas químicos. No entanto, nas 
condições brasileiras, há pouco conhecimento de cultivares resistentes, uma vez que é 
necessário incluir em programas de melhoramento genéticos, metodologias para selecionar 
genótipos com resistência múltipla a diferentes patógenos. 

Na avaliação da resistência de plantas, é importante usar métodos corretos de 
avaliação. Assim, o método utilizado deve ser confiável, consistente e reprodutível, rápido, 
fácil de usar e aplicável a qualquer estágio da doença. Existem duas maneiras de avaliar o 
nível de doença foliar: as escalas diagramáticas e as escalas arbitrárias, nessa última, uma 
nota é atribuída a cada nível de doença. Para avaliação da resistência de mandioca em 
condições de campo, o método mais comum é o uso da escala arbitrária (Alvarez; Molina, 
2000). 

O objetivo deste trabalho foi propor uma nova metodologia para seleção de 
resistência à CBB, CAD e SED, permitindo uma avaliação de grande número de genótipos 
com base em uma única nota da severidade máxima da doença no campo, ou ‘MaDSN’. 

Material e Métodos 

 Este estudo foi realizado em campo experimental da Embrapa Agropecuária Oeste, 
(22°16'42,5"S, 54°49'12,7"W, 452 msnm) em Dourados (MS), Brasil. O solo é caracterizado 
como Latossolo Vermelho, sendo o clima da região classificado como Cwa (sistema de 
Köppen) com uma precipitação média anual de 1.400 mm e temperatura de 22 °C. 

No experimento de campo em 2013 foram usados 50 genótipos. Os genótipos foram 
plantados em esquema de blocos aumentados sob condições naturais de infecção das doenças 
avaliadas (CBB, CAD e SED). Para avaliar a severidade das três doenças, cinco manivas de 
20 cm por genótipo, foram plantadas em sulcos de 4 m de comprimento com espaçamento de 
0,90 m entre linhas e 0,80 m entre plantas. A avaliação da severidade para a CBB, CAD e 
SED foi realizada oito meses após o plantio, coincidindo com momento de maior incidência e 
severidade das doenças. 

As mediçoes da severidade da doença foram determinadas por escalas arbitrárias 
descritas em literatura e com base nas modificações propostas, com se segue: 

CBB por Muyolo (1984), em que 1 = sem sintomas; 2 = apenas manchas angulares 
nas folhas; 3 = queima das folhas, murcha, desfolha e gomose nos caules e pecíolos; 4 = 
queima das folhas, murcha, desfolha e morte descendente; e 5 = desfolhamento completo e 
morte descedente de brotos laterais.  

CAD por Muimba (1982), em que 1 = sem sintomas; 2 = cancros rasos nas hastes da 
parte inferior da planta; 3 = cancros novos na parte superior da planta e cancros mais velhos 
nas hastes tornando-se maior e mais profundo; 4 = desenvolvimento de lesões marrom-escuro 
sobre os brotos verdes, pecíolos e folhas e colapso dos ponteiros; e 5 = murcha, secamento 
dos brotos e folhas jovens com morte de parte ou de toda a planta. 

SED por Alvarez & Molina (2000), onde 1 = sem sintomas; 2 = algumas manchas ou 
cancros nas folhas ou pecíolos; 3 = cancros nos pecíolos e caules e deformação grave das 
folhas; 4 = alongamento, cancros nas folhas, pecíolos e caules e deformação severa nas folhas 
com escaldadura; e 5 = morte descendente após severo alongamento. 

Para avaliar CBB e SED com base na nota máxima da doença (MaDSN), a escala 
modificada proposta variou de 1-5 para SED e 1-6 para CBB, sendo: 

CBB, onde 1 = sem sintomas; 2 = manchas angulares nas folhas da parte inferior das 
plantas; 3 = extensa mancha foliar na parte superior da planta; 4 = lesões necróticas nas hastes 
e/ou pecíolos com exsudação de goma; 5 = murcha, desfolha e morte descendente de brotos 
laterais; e 6 = a morte de parte da planta ou de toda a planta. 

SED, onde 1 = sem sintomas; 2 = presença de sintomas apenas nas folhas (mancha 
foliar); 3 = sintomas de mancha foliar com cancros nos pecíolos e/ou hastes; 4 = cancros nas 
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folhas, pecíolos e hastes com sinal claro de alongamento; e 5 = alongamento grave, cancros 
nas hastes, folhas e pecíolos e haste com diâmetro muito grosso ou morte descendente. 

Visando garantir a imparcialidade dos resultados, pelo menos dois avaliadores 
independentes foram utilizados para cada escala. Para a comparação das escalas da literatura e 
propostas, os valores médios para a avaliação de cada parcela foram comparados com a nota 
máxima da severidade da doença (MaDSN). As notas obtidas com as escalas descritas em 
literatura também foram transformadas para o índice de doença (ID) com base em McKinney 
(1923) e comparadas com os valores estimados da MaDSN, para cada uma das doenças. 

As plantas foram caracterizadas como resistentes (R), quando os valores foram menor 
ou igual a dois (MaDSN ≤ 2); moderadamente resistente (MR), quando os valores médios 
foram entre 2 e 3 (2 <MaDSN <3); susceptíveis (S) quando os valores médio foram igual ou 
maior que 3 e menor que 4 (3≤MaDSN <4); e extremamente susceptível (ES) quando o valor 
MaDSN foi igual ou superior a 4 (≥4). 

Testes de correlação de Spearman foram realizados a fim de verificar a associação 
entre a média da nota da doença (MeDN) da avaliação de cinco plantas e a nota máxima da 
severidade da doença (MaDSN) e entre o ID e MaDSN. Todas as análises estatísticas foram 
conduzidas com auxílio do software R (R Development Core Team, 2013) 

 

Resultados e Discussão 
Para todas as comparações, uma correlação positiva entre a média de cinco plantas 

por linhas e a severidade máxima de doença foi encontrada. Quando os valores médios das 
notas atribuídas à CBB (MeDN) e nota máxima da severidade da doença (MaDSN) foram 
comparadas (Figura 1A), uma forte correlação positiva foi observada (rho = 0,89, P <0,001). 
Com demais comparações entre as médias das notas atribuídas (MeDN) e MaDSN para CAD 
e SED também foram obtidos os mesmos resultados, e correlações positivas foram 
encontradas para CAD (rho = 0,88, P <0,001) e SED (rho = 0,85, P <0,001) (Figura 1B e 
2C). 

Figura 1. Correlação entre a média das notas da doença (MeDN) e o método de avaliação 
proposto pela nota máxima da severidade da doença (MaDSN) para (A) a antracnose (CAD), 
(B) bacteriose (CBB) e (C) superalongamento (SED) com base no teste de correlação de 
Spearman. Os valores de correlação (rho) e a significância (P-value) entre os dois parâmetros. 

 
A comparação das diferentes metodologias para a avaliação da resistência à CBB, 

CAD e SED mostra que o MaDSN é um método rápido e confiável para estimar o índice de 
doença para acessos com diferentes origens genéticas. A super-estimativa da severidade da 
doença não é um problema para a seleção da resistência na mandioca; uma vez que esta 
cultura é de propagação vegetativa (manivas), todas as plantas são clonadas a partir da planta 
mãe, e a mesma reação para a doença é esperada. Portanto, a severidade máxima da doença 
reflete o grau de susceptibilidade de um genótipo específico. Este tipo de propagação garante 
uniformidade genética e a manutenção das características da planta mãe. Portanto, se um 
genótipo mostrar uma nota perto do limite (por exemplo, "6" para CBB e "5" para CAD e 
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SED), provavelmente com uma pressão de inóculo e condições ambientais favoráveis, todas 
as plantas do mesmo acesso tendem a exibir a susceptibilidade máxima da doença. 

As vantagens obtidas usando a técnica de seleção proposta (com base no MaDSN) 
serão particularmente importantes nas fases iniciais de seleção, quando um grande número de 
genótipos requerem avaliação. Os resultados destes estudos serão utilizados para desenvolver 
técnicas rápidas de seleção de resistencia à CBB, CAD e SED, no campo e em casa de 
vegetação, em germoplasma e em futuras cultivares de mandioca. 

Conclusão 

A metodologia de avaliação aqui proposta (com base no MaDSN) permite a avaliação 
de um grande número de genótipo de mandioca quanto a resistencia à CBB, CAD e SED, de 
forma confiável e rápida. 
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Resumo 

As podridões radiculares, na cultura da mandioca, estão entre os principais fatores 
que causam danos econômicos a cultura. Deste modo, este trabalho teve como objetivo, 
avaliar o uso de concentrações de compostos extracelulares produzidos pela levedura 
Saccharomyces cerevisiae, sobre o crescimento e desenvolvimento de Fusarium solani, in 
vitro. Foram avaliadas variáveis relacionadas ao crescimento micelial do patógenos, com a 
área final da colônia e a área abaixo da curva de progresso de crescimento micelial, e também 
variáveis relacionadas a produção de estruturas reprodutivas, como o número de conídios por 
colônia e o número de conídios por cm². Observou-se que, o uso das concentrações testadas, 
nos intervalos testados, dos compostos extracelulares produzidos por S. cerevisiae, não 
apresentaram efeito de regressão nas variáveis relacionadas ao crescimento da colônia, no 
entanto, estima-se que o uso de compostos extracelulares produzidos pela levedura, na 
concentração de 50%, inibe a produção de conídios de Fusarium solani. 
 
Palavras Chave: Levedura; Mandioca; Podridão radicular. 

Introdução 

 O Brasil está entre os maiores produtores de mandioca, no entanto, anualmente, a 
área ocupada com esta cultura vem sendo reduzida, principalmente pelo cultivo de grãos e 
outras culturas mais tecnificadas. No ano de 2014 o país cultivou 1,5 milhões de ha com a 
cultura, obtendo uma produção de cerca de 23 milhões de toneladas (DERAL, 2015). 
 Dentre os principais problemas fitossanitários que acometem a cultura, as doenças 
causam grandes perdas na produção, destacando-se entre estas as podridões radiculares, 
causadas por diversos patógenos, dentre eles Fusarium solani. 
 O fungo Fusarium solani provoca podridão das raízes, e consequentemente podendo 
levar a morte da planta (MASSOLA Jr; BEDENDO, 2005). 
 Os principais métodos de controle recomendados para este patógeno são o uso de 
variedades tolerantes, rotação de culturas, cultivo em áreas bem drenadas e controle químico 
(FUKUDA; OTSUBO, 2003). 

No entanto, o controle químico de doenças propicia o aparecimento de isolados 
resistentes aos agrotóxicos químico, além de que, este método traz efeitos negativos a 
sociedade e ao meio ambiente. Sendo assim, o controle alternativo de doenças, incluindo o 
controle biológico, vem surgindo como estratégia no manejo fitossanitário. 

No controle biológico de doenças, microrganismos antagônicos podem interromper o 
desenvolvimento do patógeno e por consequências o progresso da doença, através de diversos 
mecanismos (FIALHO, 2008). Dentre os quais podem ser citados competição, antibiose, 
parasitismo ou mesmo indução de resistência. 
 Dentre os estudos realizados para o controle biológico de doenças, as leveduras, em 
especial o gênero Saccharomyces, têm sido utilizadas no controle de doenças de diversas 
espécies de plantas (ANTONIOLLI et al., 2011; GOUVEA et al., 2009; PICCININ et al., 
2005, HOFFMANN et al., 2012; MELLO et al., 2011). 
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 Deste modo, este trabalho teve como objetivo, avaliar o uso de concentrações de 
compostos extracelulares produzidos pela levedura S. cerevisiae, sobre o crescimento e 
desenvolvimento de Fusarium solani, in vitro. 

Material e Métodos 

 Utilizou-se da levedura S. cerevisiae, obtida a partir do fermento para panificação 
Fleischmann©. O cultivo desta levedura se deu em meio líquido YEPG, por 72 horas, sob 
agitação constante de 150 RPM em incubadora agitadora, posteriormente o meio cultivado foi 
centrifugado a 1400g por 7 minutos recolhendo-se o sobrenadante. 

Este sobrenadante foi acrescentado ao meio BDA nas concentrações de 0% 
(testemunha), 5%, 10%, 15% e 20%, sendo estes, posteriormente autoclavados a 121 ºC por 
20 minutos, e na sequência, este meio BDA com o sobrenadante foi vertido em placas de Petri 
previamente esterilizadas. 

 O cultivo do Fusarium solani se deu em meio BDA, por sete dias, sendo 
posteriormente repicado para o centro da placa contendo BDA mais a concentração 
correspondente do extrato extracelular produzido por S. cerevisiae. 

 O delineamento utilizado foi em blocos casualizados (DBC), contendo cinco 
concentrações do composto extracelular de S. cerevisiae (0%, 5%, 10%, 15% e 20%), com 
quatro repetições, totalizando 20 parcelas, sendo cada parcela constituída por uma placa. 

 As variáveis analisadas foram área final da colônia (AFC), área abaixo da curva de 
progresso do crescimento micelial (AACPCM), número de conídios por placa e número de 
conídios por cm² de colônia. 

 A área final da colônia foi determinada sete dias após a repicagem (DAR), sendo 
efetuada a leitura do diâmetro da colônia em dois sentidos opostos, e a partir destes, 
determinada a área da colônia, com valores expressos em cm². 

 Para a determinação da AACPCM, se efetuou a leitura do diâmetro das colônias em 
dois sentidos opostos, a cada 24 horas, até o sétimo dia, então empregou-se a equação de 
Shaner e Finney (1977) para a obtenção desta variável. 

 A determinação do número de conídios por colônia foi efetuada pela contagem do 
número destes, sete dias após a repicagem, em câmara de Neubauer. 

 O número de conídios por cm² de colônia foi obtido através da relação entre o 
número de conídios por placa e a área final da colônia, com valores expressos em 
conídios.cm-2 de colônia. 

 Para a realização das análises estatísticas empregou-se o software estatístico 
SISVAR, versão 5.3 (FERREIRA, 2011), sendo as médias das variáveis acima citadas 
submetidas a análise de regressão, ao nível de 5% de significância. 

Resultados e Discussão 
 Com relação às variáveis AFC e AACPCM, com valores apresentados na Tabela 1, 
estas não apresentaram regressão significativa a 5%. No entanto, pode se observar que, com o 
uso dos compostos extracelulares produzidos pela S. cerevisiae houve redução em ambas as 
variáveis, demonstrando assim que, estes compostos podem atuar na redução do crescimento 
e desenvolvimento da colônia deste patógeno, independente da concentração empregada, 
dentro do limite testado que foi de 0 a 25% e em intervalos de 5%. 
 Para a variável conídios por colônia, com valores apresentados na Figura 1A, 
observou-se um comportamento linear, onde, conforme se eleva a concentração dos 
compostos extracelulares no meio de cultivo, se reduz a produção de conídios do patógeno. 

Deste modo, podemos estimar que, com a utilização da concentração de 42%, e acima 
desta, de compostos extracelulares produzidos por S. cerevisiae não haveria a produção de 
conídios pelo patógeno, deste modo, reduzindo a quantidade do inóculo e por consequência a 
disseminação da doença. 
 Já a variável conídios por cm², a qual é derivada da relação entre o número de 
conídios por placa e a área final da colônia, com valores apresentados na Figura 1B, observa-
se também um comportamento linear, semelhante ao encontrado para a variável anterior. 
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Tabela 1. Área final de colônia (AFC) e área abaixo da curva de progresso de crescimento 
micelial (AACPCM), de Fusarium solani, submetido a crescimento in vitro em meio de 
cultivo (BDA) com concentrações de compostos extracelulares produzidos por S. cerevisiae 

Concentração AFC (cm²) AACPCM 
0% 49,36NS 165,83 NS 
5% 46,32 139,03 
10% 43,29 147,68 
15% 43,99 131,80 
20% 44,54 136,18 

Média geral 45,50 144,10 
CV (%) 12,56 14,69 

NS: Regressão não significativa a 5%. 
 
 Assim, para esta variável, que correlaciona duas importantes forma de disseminação 
do patógeno, que é o crescimento micelial e a produção de conídios, podemos estimar que, a 
utilização da concentração de 50% de compostos extracelulares produzidos por S. cerevisiae, 
acarretaria na não produção de esporos pelo Fusarium solani. 
 

 
Figura 1. A) Número de conídios (x108) de Fusarium solani, por placa de Petri, em função da concentração de 
compostos extracelulares produzidos por S. cerevisiae adicionado ao meio BDA. B) Número de conídios (x106) 
por cm² de colônia de Fusarium solani, em função da concentração de compostos extracelulares produzidos por S. 
cerevisiae adicionado ao meio BDA. 
 
 O uso de leveduras como agentes de controle biológico na cultura da mandioca não é 
relatado na literatura, visto que esta é tratada por muitos como uma cultura de subsistência e 
que não tem o aporte tecnológico tão bem estruturado quando comparada com as 
commodities. 
 No entanto, a levedura S. cerevisiae já é amplamente estudada como agente de 
controle biológico de doenças de plantas em outros patossistemas, como por exemplo, 
Antoniolli et al. (2011), onde estes observaram que esta levedura reduz a podridão de frutos 
em pós-colheita na cultura da framboesa. 

Na cultura do morangueiro, Gouvea et al. (2009) concluíram que a levedura S. 
cerevisiae foi eficiente no controle da mancha de dentrophoma. 

E na cultura do sorgo, Piccinin et al. (2005), observaram que esta levedura é capaz de 
reduzir a severidade de antracnose foliar. 

Em patossistemas envolvendo doenças causadas por bactérias, a S. cerevisiae também 
tem se mostrado como um eficientes agente de controle, com por exemplo, Hoffmann et al. 
(2012), que observaram redução na severidade de crestamento bacteriano comum, na cultura 
do feijoeiro, e Mello et al. (2011), que pesquisando o uso da levedura para controle da 

Y = 3,8035 - 0,0906 X 
R² = 90,41% 
CV = 12,67% 

A B 
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podridão-mole causada por Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum em couve-
chinesa, observaram que esta reduz de maneira significativa a severidade da doença. 

Deste modo, este estudo sugere que a levedura S. cerevisiae é um potencial agente de 
controle biológico de Fusarium solani na cultura da mandioca, no entanto este estudo se 
limita a resultados encontrados in vitro, sendo necessário a condução de estudos in vivo para a 
confirmação dos resultados, e que assim, se posso facilitar o controle deste patógeno e 
estimular o cultivo da cultura da mandioca. 

Conclusão 

O uso das concentrações testadas, de compostos extracelulares produzidos por S. 
cerevisiae, não apresentaram efeito de regressão nas variáveis relacionadas ao crescimento da 
colônia (AFC e AACPCM). 

Estima-se que o uso de compostos extracelulares produzidos por S. cerevisiae, na 
concentração de 50%, inibe a produção de conídios de Fusarium solani. 
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Temática: Fitopatologia 

Resumo 

As podridões radiculares, na cultura da mandioca, estão entre os principais fatores 
que causam danos econômicos a cultura. Deste modo, este trabalho teve como objetivo, 
avaliar o uso de concentrações de compostos extracelulares produzidos pela levedura 
Saccharomyces boulardii, sobre o crescimento e desenvolvimento de Fusarium solani, in 
vitro. Foram avaliadas variáveis relacionadas ao crescimento micelial do patógenos, como a 
área final da colônia e a área abaixo da curva de progresso de crescimento micelial, e também 
variáveis relacionadas a produção de estruturas reprodutivas, como o número de conídios por 
colônia e o número de conídios por cm². O uso das concentrações testadas, de compostos 
extracelulares produzidos por S. boullardi, não apresentaram efeito de regressão nas variáveis 
relacionadas ao crescimento da colônia (área final da colônia e a área abaixo da curva de 
progresso de crescimento micelial). No entanto, estima-se que o uso de compostos 
extracelulares produzidos por S. boullardi, na concentração de 53%, inibe a produção de 
conídios de Fusarium solani, evitando assim um de seus mecanismos de dispersão. 
 
Palavras Chave: Levedura; Mandioca; Podridão radicular. 

Introdução 

 O Brasil está entre os maiores produtores mundiais de mandioca, no entanto, 
anualmente, a área ocupada com a cultura vem sendo reduzida, principalmente pelo cultivo de 
grãos e outras culturas mais tecnificadas. No ano de 2014 o país cultivou 1,5 milhões de ha 
com a cultura, obtendo uma produção de cerca de 23 milhões de toneladas (DERAL, 2015). 
 Dentre os principais problemas fitossanitários que acometem a cultura, as doenças 
causam grandes perdas na produção, destacando-se entre estas as podridões radiculares, 
causadas por diversos patógenos, dentre eles Fusarium solani. 
 O fungo Fusarium solani provoca podridão das raízes, e consequentemente podendo 
levar a morte da planta (MASSOLA Jr; BEDENDO, 2005). 

 Os principais métodos de controle recomendados para este patógeno são o uso de 
variedades tolerantes, rotação de culturas, cultivo em áreas bem drenadas e controle químico 
(FUKUDA; OTSUBO, 2003). 

No entanto, o controle químico de doenças propicia o aparecimento de isolados 
resistentes aos produtos químico, além de que este método traz efeitos negativos a sociedade 
e ao meio ambiente. Sendo assim, o controle alternativo de doenças, incluindo o controle 
biológico, vem surgindo como estratégia no manejo fitossanitário. 

No controle biológico de doenças, microrganismos antagônicos podem interromper o 
desenvolvimento do patógeno e por consequências o progresso da doença, através de diversos 
mecanismos (FIALHO, 2008). Dentre os quais, pode se destacar a antibiose. 

 Dentre os estudos realizados para o controle biológico de doenças, as leveduras, em 
especial a Saccharomyces cerevisiae, têm sido utilizadas no controle de doenças de diversas 
espécies de plantas, no entanto, outras leveduras se mostram promissoras no controle de 
fitopatógenos, como é o caso da S. boulardii (HELING, 2013; HOFFMANN et al, 2012; 
MÜLLER, 2011). 
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 Deste modo, este trabalho teve como objetivo, avaliar o uso de concentrações de 
compostos extracelulares produzidos pela levedura S. boulardii, sobre o crescimento e 
desenvolvimento de Fusarium solani, in vitro. 

Material e Métodos 

 Utilizou-se da levedura S. boulardii, obtida a partir do medicamento Floratil®, 
medicamento este recomendado para a recomposição da flora intestinal e tratamentos de 
diarreias em humanos. 

O cultivo desta levedura se deu em meio líquido YEPG, por 72 horas, sob agitação 
constante de 150 RPM em incubadora agitadora, posteriormente o meio cultivado foi 
centrifugado a 1400g por 7 minutos recolhendo-se o sobrenadante. 

Este sobrenadante foi acrescentado ao meio BDA nas concentrações de 5%, 10%, 
15% e 20%, com o ponto inicial zero composto por apenas água, sendo estes, posteriormente 
autoclavados a 121 ºC por 20 minutos, e na sequência, este meio BDA com o sobrenadante 
foi vertido em placas de Petri previamente esterilizadas. 

 O cultivo do Fusarium solani se deu em meio BDA, em BOD a 27 ºC, pelo período 
de uma semana. Posteriormente este foi repicado para o centro da placa contendo BDA mais a 
concentração correspondente do composto extracelular produzido por S. boulardii. 

 O delineamento utilizado foi em blocos casualizados (DBC), contendo quatro 
concentrações do composto extracelular produzido por S. boulardii (5%, 10%, 15% e 20%), 
além do controle sem compostos extracelulares, com quatro repetições cada, totalizando 20 
parcelas, sendo cada parcela constituída por uma placa de Petri. 

 As variáveis analisadas foram área final da colônia (AFC), área abaixo da curva de 
progresso do crescimento micelial (AACPCM), número de conídios por colônia e número de 
conídios por cm² de colônia. 

 A área final da colônia foi determinada sete dias após a repicagem, sendo efetuada a 
leitura do diâmetro da colônia em dois sentidos opostos, e a partir destes, determinada a área 
da colônia, com valores expressos em cm². 

 Para a determinação da área abaixo da curva de progresso do crescimento micelial, se 
efetuou a leitura do diâmetro das colônias em dois sentidos opostos, a cada 24 horas, pelo 
período de uma semana, então utilizou-se a equação de Shaner e Finney (1977) para a 
obtenção desta variável. 

 A determinação do número de conídios por colônia, foi efetuada pela contagem do 
número destes, sete dias após a repicagem, em câmara de Neubauer. 

 O número de conídios por cm² de colônia foi obtido através da relação entre o 
número de conídios por colônia e a área final da colônia, com valores expressos em 
conídios.cm-² de colônia. 

 Para a realização das análises estatísticas empregou-se o software estatístico 
SISVAR, versão 5.3 (FERREIRA, 2011), sendo as variáveis submetidas a análise de 
regressão, ao nível de 5% de significância. 

Resultados e Discussão 
 As variáveis AFC e AACPCM, com valores apresentados na Tabela 1, não 

apresentaram regressão significativa a 5%. No entanto, a variável AFC apresentou um leve 
elevação nos valores, demonstrando que o uso destes compostos extracelulares produzidos 
por S. boulardii, podem causar algum tipo de estímulo no Fusarium solani, fazendo com que 
este tenha maior crescimento micelial quando em contato com estes compostos. 

 Para a variável conídios por colônia, com valores apresentados na Figura 1A, 
observou-se um comportamento linear, onde, conforme se eleva a concentração dos 
compostos extracelulares de S. boulardii no meio de cultivo, se reduz a produção de conídios 
de Fusarium solani. 

Deste modo, podemos estimar que, com a utilização da concentração de 53%, e acima 
desta, de compostos extracelulares produzidos por S. boulardii não haveria a produção de 
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conídios pelo patógeno, deste modo, reduzindo a quantidade do inoculo e por consequência a 
disseminação da doença. 

 
Tabela 1. Área final de colônia (AFC) e área abaixo da curva de progresso de crescimento 
micelial (AACPCM), de Fusarium solani, submetido a crescimento in vitro em meio de 
cultivo (BDA) com concentrações de compostos extracelulares produzidos por S. boulardii. 

Concentração AFC (cm²) AACPCM 
0% 43,19NS 144,80 NS 
5% 47,70 152,06 
10% 47,12 143,09 
15% 49,90 151,55 
20% 45,87 136,31 

Média geral 46,75 145,56 
CV (%) 12,19 11,11 

NS: Regressão não significativa a 5%. 
 
 Já a variável conídios por cm² de colônia, a qual é derivada da relação entre o número 

de conídios por colônia e a área final da colônia, com valores apresentados na Figura 1B, 
observa-se também um comportamento linear, semelhante ao encontrado para a variável 
anterior. 

 Assim, para esta variável, que correlaciona duas importantes forma de disseminação 
do patógeno, que é o crescimento micelial e a produção de conídios, podemos estimar que, a 
utilização da concentração de 47% de compostos extracelulares produzidos por S. boulardii, 
acarretaria na não produção de esporos pelo Fusarium solani. 
 

 
Figura 1. A) Número de conídios (x108) de Fusarium solani, por colônia, em função da concentração de 
compostos extracelulares produzidos por S. boulardii adicionado ao meio BDA. B) Número de conídios (x106) por 
cm² de colônia de Fusarium solani, em função da concentração de compostos extracelulares produzidos por S. 
boulardii adicionado ao meio BDA. 
 
 A S. boulardii é uma levedura originalmente isolada de casca de frutos, que vem 
sendo utilizada para controle de diarreias e outras doenças gastrointestinais em animais e 
humanos, tendo como função a reposição da flora intestinal, porém, seu uso para o controle 
biológico de doenças de plantas ainda é pouco estudado. 

O uso de um agente de controle biológico de doenças de plantas, que além de 
promover a sanidade do vegetal contribui de forma benéfica na saúde humana é bem visto e 
merece maiores estudos. 
 Deste modo, Müller (2011) e Hoffmann et al, (2012), pesquisando o uso da S. 
boulardii no controle do crestamento bacteriano comum na cultura do feijoeiro, causado pela 

A 
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bactéria Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli, observaram que sobre baixas incidências do 
patógeno na área, esta não apresenta efeito significativo no controle da doença. No entanto 
esta também não apresenta custo metabólico a planta, ou seja, não reduz sua produtividade 
para investir energia na produção de mecanismos de defesa para a planta. 
 Em um patossistema envolvendo a levedura e um fungo, Mycosphaerella fragarie, na 
cultura do morangueiro, Heling (2013), observou que o tratamento da planta com esta 
levedura ou com um fungicida químico apresentam severidade de doença semelhantes, deste 
modo, evidenciando a S. boullardi como potencial agente de controle biológico da doença em 
questão. 
 Em resumo, este estudo sugere que a levedura S. boullardi é um potencial agente de 
controle biológico do patógeno Fusarium solani na cultura da mandioca. No entanto este 
estudo se limita a resultados encontrados in vitro, sendo necessário a condução de estudos in 
vivo para a confirmação dos resultados, e que assim, se posso facilitar o controle deste 
patógeno e estimular o cultivo da cultura da mandioca. 

Conclusão 

 O uso das concentrações testadas, de compostos extracelulares produzidos por S. 
boullardi, não apresentaram efeito de regressão nas variáveis relacionadas ao crescimento da 
colônia (AFC e AACPCM). 

Estima-se que o uso de compostos extracelulares produzidos por S. boullardi, na 
concentração de 53%, inibe a produção de conídios de Fusarium solani, evitando assim um 
de seus mecanismos de dispersão. 
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Temática: Fitopatologia 
 

Resumo 

 
Visando um possível controle alternativo de Fusarium solani, objetivou-se com este 

trabalho avaliar a esporulação e o crescimento micelial do patógeno submetido à tratamento 
com o medicamento homeopático Sulphur. O ensaio para a determinação da atividade 
antifúngica do medicamento homeopático foi conduzido em delineamento inteiramente 
casualizado, em esquema fatorial (1x4+1) composto pelo medicamento Sulphur, cinco 
dinamizações (6, 12, 24 e 36CH) (centesimal hahnemanniana) e um tratamento adicional 
(solução hidroalcoólica etanol 30%), com cinco repetições cada tratamento. Os 
medicamentos, nas devidas dinamizações, foram incorporados ao meio de cultura BDA, na 
concentração de 0,1% e a mistura vertida em placas de Petri. Cada placa recebeu em seu 
centro discos de 7 mm de diâmetro contendo micélio da colônia pura de F. solani. 
Determinou-se o crescimento micelial medindo-se dois sentidos diametralmente opostos, 
enquanto que a esporulação foi quantificada por contagem em câmara de Neubauer. Os dados 
foram submetidos ao Teste de Tukey (p>0,05) para comparação das médias. Não se verificou 
caráter antifúngico do medicamento homeopático para a variável área abaixo da curva de 
crescimento micelial (AACCM), porém, houve uma redução de 55% e 56% da esporulação 
de F. solani quando este foi tratado com Sulphur 24 e 36CH, respectivamente. 
 
Palavras Chave: Homeopatia, podridão de raízes, controle alternativo. 

Introdução 

 
As podridões radiculares são as mais importantes doenças para a cultura da mandioca, 

visto que afetam a qualidade sanitária do material de plantio, bem como, impedem a 
comercialização do material de consumo, causando sérios danos à cultura e, muitas vezes, 
condenando toda a lavoura. Para o manejo da doença é fundamental integrar medidas de 
controle, especialmente em cultivos orgânicos. 

Nesse contexto, métodos alternativos como a homeopatia, que se baseia no princípio 
da similitude, utilizando medicamentos diluídos em água e álcool, e, posteriormente 
dinamizados para liberação de sua energia medicamentosa, podem surgir como um inovador e 
eficaz método de controle de F. solani. O presente trabalho teve por objetivo verificar a 
atividade antimicrobiana de medicamentos homeopáticos contra F. solani, bem como 
contribuir para o desenvolvimento de métodos alternativos de controle de doenças em plantas 
cultivadas. 
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Material e Métodos 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Fitopatologia da Unioeste, em 
delineamento inteiramente casualizado composto por um medicamento homeopático Sulphur 
em quatro dinamizações 6, 12, 24 e 36CH (centesimal hahnemanniana) e um tratamento 
adicional (solução hidroalcoólica etanol 30%), totalizando cinco tratamentos, com cinco 
repetições cada. Considerou-se como testemunha o tratamento com solução hidroalcoólica 
(30%), por se tratar do diluente no preparo dos referidos medicamentos. 

Os medicamentos, nas devidas dinamizações, foram incorporados em erlenmeyers 
contendo meio de cultura BDA, na concentração de 0,1% e a mistura vertida em placas de 
Petri. Após a completa solidificação do meio de cultura, cada placa de Petri recebeu um disco 
de 7 mm de diâmetro contendo micélio da colônia pura de F. solani em seu centro sendo, 
posteriormente, vedadas com filme plástico e mantidas em BOD a 25 oC. 

Para a avaliação do diâmetro da colônia, medições diárias, iniciando 24 h após a 
instalação do experimento até o momento em que as colônias fúngicas atingiram os bordos da 
placa de Petri, foram realizadas pelo método das medidas diametralmente opostas. Sete dias 
após a montagem do ensaio, estimou-se o número de esporos por placa de Petri, com o auxílio 
de câmara de Neubauer. 
 

Resultados e Discussão 
Para a variável área abaixo da curva de crescimento micelial (Tabela 1), nenhum 

medicamento testado diferiu da testemunha solução hidroalcoólica. Resultado semelhante foi 
obtido por Rissato et al. (2013), que verificaram ineficiência no controle do crescimento in 
vitro de Sclerotinia sclerotiorum por Sulphur.  

A análise do número de esporos de F. solani (Tabela 1) demonstra que todos os 
medicamentos testados diferiram da testemunha. Quando comparados ao tratamento controle, 
os medicamentos Sulphur 6 e 12 CH induziram a esporulação de F. solani em 55% e 56%, 
respectivamente. Já os medicamentos Sulphur 24 e 36CH foram capazes de reduzir em 20% e 
21%, respectivamente, a referida variável, o que indica que a atividade antifúngica do 
medicamento possui relação direta com sua propriedade energética. 

Nas experimentações homeopáticas, não raro, um mesmo medicamento é capaz de 
causar diferentes respostas no organismo em tratamento em conformidade com a 
dinamização, ora incrementando, ora inibindo determinada variável (Muller et al., 2009). O 
mesmo é afirmado por Castro (2013), segundo o qual desde os primórdios da homeopatia, é 
comum verificar a mesma solução causando diferentes efeitos, devido às dinamizações. 

Apesar da ineficiência de Sulphur para o controle do crescimento in vitro de F. 
solani, seu efeito benéfico já foi descrito. Ao avaliar a atividade antifúngica de medicamentos 
homeopáticos sobre o fungo Macrophomina phaseolina Lorenzetti et al. (2013) constataram 
redução média de 69% no número de escleródios pelo medicamento Sulphur 6CH. 

Tais resultados enfatizam a importância da utilização, em experimentações, de várias 
dinamizações, pois as respostas podem variar em função da dinamização do medicamento em 
estudo (BONATO, 2013). Além disso, por atuar na energia vital, a qual representa um 
princípio dinâmico, imaterial, distinto do corpo e que integra a totalidade do organismo, 
organizando todos os fenômenos fisiológicos (ROSSI, 2008), um mesmo medicamento pode 
ser aplicável à vários organismos e para situações distintas. 
 
Tabela 1: Área abaixo da curva de crescimento micelial (AACCM) e número de esporos 
(NE) de Fusarium solani submetido a tratamento com o medicamento homeopático Sulphur 
sob diferentes dinamizações. 

Sulphur 

Dinamização (CH)  AACCMns      NE* 
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6  118,05  6,57 C 
12  119,70   6,61 C 
24  120,85  3,35 A 
36  120,66  3,33 A 

Solução hidroalcoólica   120,11       4,24 B 
CV (%)  3,81      5,15 

*Médias seguidas pelas mesmas letras maiúsculas na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo 
teste de Tukey a p<0,05. 
 

Conclusão 

Não houve diferença estatística para a variável área abaixo da curva de crescimento 
micelial (AACCM). 

Os medicamentos Sulphur 24 e 36CH foram capazes de inibir a esporulação de F. 
solani em 55% e 56%, respectivamente, quando comparados ao tratamento controle. 
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Temática: Fitopatologia 
 

Resumo 

Visando o controle de Fusarium solani, o presente trabalho teve por objetivo verificar 
a atividade antimicrobiana in vitro de medicamentos homeopáticos, bem como contribuir para 
o desenvolvimento de métodos alternativos para o controle do patógeno. Como tratamentos 
utilizou-se o medicamento homeopático Calcarea carbonica dinamizado em 6, 12, 24, 36 e 
48 CH (centesimal hahnemaniana), sendo a solução hidroalcoólica (etanol 30%) o tratamento 
controle, por ser o diluente no preparo dos produtos homeopáticos. Foram analisados o 
número de esporos e a área abaixo da curva de crescimento micelial (AACCM) de F. solani 
O trabalho foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com seis tratamentos e 
cinco repetições. Os resultados submetidos ao teste de Tukey (p>0,05). A dinamização 12CH 
reduziu em 45% tanto o crescimento micelial quanto a esporulação. Estes resultados indicam 
o potencial de C. carbonica em 12CH para controle de F. solani da mandioca. 
 
Palavras Chave: Homeopatia, podridão de raízes, controle alternativo. 

Introdução 

O Brasil destaca-se como sendo grande produtor e consumidor de mandioca, a qual é 
cultivada durante todo o ano, numa ampla faixa geográfica, o que faz com que inúmeros 
fatores tornem-se limitantes para a sua produção. Entre estes fatores, cita-se a podridão 
radicular, incitada pelo fungo Fusarium solani, como um dos principais. Esta, além de 
diminuir a produtividade da cultura, deprecia a qualidade do produto para comercialização e 
plantio. 

Para o controle da doença deve-se utilizar, sempre que possível, uma combinação 
adequada de manejos. Entre os mais empregados, encontram-se a rotação de culturas, plantio 
de cultivares tolerantes, uso de manivas sadias e tratadas quimicamente, plantio em solos com 
boa drenagem, plantio em camaleões, entre outros. No entanto, algumas vezes, estas medidas 
não são suficientes para impedir a ocorrência da doença sendo, nesses casos, necessário o uso 
de métodos alternativos, tal como a homeopatia. 

Nesse contexto, o conhecimento da ação de medicamentos homeopáticos sobre 
fitopatógenos pode desenvolver mais uma alternativa potencial e viável de controle de 
doenças de plantas. Sendo assim, o presente trabalho teve por objetivo avaliar a esporulação e 
o crescimento micelial in vitro de F. solani tratado com o medicamento homeopático 
Calcarea carbonica. 
 

Material e Métodos 

O presente trabalho foi conduzido no Laboratório de Fitopatologia da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná, campus de Marechal Cândido Rondon. Como tratamentos, 
utilizou-se o medicamento homeopático Calcarea carbonica manipulado em 6, 12, 24, 36 e 
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48CH (centesimal hahnemaniana). Como controle foi utilizado solução hidroalcoólica (etanol 
30%), por ser diluente na produção dos tratamentos. O delineamento experimental foi o de 
blocos ao acaso, com seis tratamentos e cinco repetições, perfazendo um total de 30 parcelas. 

O medicamento, nas devidas dinamizações, foi incorporado em meio de cultura 
batata-dextrose-ágar (BDA), na concentração de 0,1%, o qual, posteriormente, foi vertido em 
placas de Petri. Estas receberam um disco contendo micélio da colônia pura de F. solani em 
seu centro e foram mantidas em BOD a 25 oC. Medições diárias, iniciando 24 h após a 
instalação do experimento até o momento em que as colônias fúngicas atingiram os bordos da 
placa de Petri, foram feitas pelo método das medidas diametralmente opostas para se avaliar o 
diâmetro da colônia. Com os valores de diâmetro das colônias ao longo do tempo calculou-se 
a área abaixo da curva de crescimento micelial (AACCM). Além disso, sete dias após a 
implantação do experimento, estimou-se o número de esporos por parcela, com o auxílio de 
câmara de Neubauer. A comparação entre as médias foi realizada através do teste de Tukey 
ao nível de 5% de probabilidade. 
 
 

Resultados e Discussão 
Para a varável área abaixo da curva de crescimento micelial (AACCM) (Tabela 1), o 

medicamento Calcarea carbonica 6CH não diferiu do tratamento com solução hidroalcoólica. 
Os demais medicamentos testados diferiram da testemunha, com destaque para Calcarea 
carbonica 12CH, a qual reduziu em 45,33% o crescimento micelial do patógeno. Rissato et 
al. (2013) verificaram que Calcarea carbonica 24CH, resultou em uma redução de 32% da 
AACCM de Sclerotinia sclerotiorum, o que indica o potencial do referido medicamento no 
controle de patógenos de solo. 

Somente o medicamento Calcarea carbonica 12CH foi capaz de inibir a esporulação 
(Tabela 1) de Fusarium solani quando comparado à solução hidroalcoólica, com uma 
redução de 44,97%, enquanto que Calcarea carbonica 6 e 48CH incrementaram em 64,60% e 
75,84%, respectivamente, a referida variável. Apesar do incremento de crescimento micelial 
por esses medicamentos, os resultados demonstram que o patógeno F. solani responde à 
aplicação homeopática, havendo a necessidade de estudos posteriores para adequação de um 
medicamento que efetivamente apresente caráter antifúngico. 

O homeopático Calcarea carbonica já demonstrou ser eficiente para inúmeras 
situações, quando ministrado em cultivos vegetais. Fonseca et al. (2006), avaliando o efeito 
da aplicação única de Calcarea carbonia em plantas de Porophyllum ruderale, verificaram 
aumento no teor de polifenóis nas folhas da planta, comprovando o caráter indutor de 
resistência do medicamento homeopático. O preparado Calcarea carbonica é citado também 
pelo efeito inibidor da produção de etileno em frutos de tomate, retardando a proporção de 
frutos para molho, aumentando o percentual de frutos do tipo salada e colorido (Modolon et 
al., 2012) e reduzindo o distúrbio fisiológico de fundo preto nos frutos (Muller & Toledo, 
2013). 

Mesmo que ainda sejam incipientes os estudos dessa ciência aplicada ao meio 
agrícola, sabe-se que os medicamentos homeopáticos têm um potencial muito mais amplo do 
que esse, o que nos leva a concluir que são necessários novos estudos referentes às várias 
dosagens, aos diferentes medicamentos homeopáticos, às possíveis dinamizações, bem como 
aos métodos e frequência de aplicação das soluções homeopáticas cabíveis e compatíveis à 
espécie a ser tratada e também ao seu estado no momento do tratamento.  
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Tabela 1. Área abaixo da curva de crescimento micelial (AACCM) e número de esporos 
(NE) de Fusarium solani submetido a tratamento com o medicamento homeopático Calcarea 
carbonica sob diferentes dinamizações. 

Calcarea carbônica 

Dinamização (CH) AACCM*      NE* 
6  137,62 C 6,88 C 
12  71,00   A  2,30 A 
24  105,71 B 4,45 B 
36  108,51 B 4,61 B 
48  104,42 B  7,35 C 

Solução hidroalcoólica   129,87 C      4,18 B 
CV (%)  5,37      5,05 

*Médias seguidas pelas mesmas letras maiúsculas na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo 
teste de Tukey a p<0,05. 
 

Conclusão 

O medicamento homeopático Calcarea carbonica 12CH foi capaz de reduzir em 
45,33% o crescimento micelial e em 44,97% o número de esporos de Fusarium solani, 
quando comparado à testemunha solução hidroalcoólica, sugerindo um possível método a ser 
integrado ao controle de podridão das raízes de mandioca. 
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Resumo  

Embora variedades de mandioca resistentes à bacteriose (Xanthomonas axonopodis 
pv. manihotis) estejam diponíveis, pesquisas que visam encontrar fontes de resistência 
constituem um campo ainda pouco explorado para a cultura. O objetivo deste trabalho foi 
comparar o comportamento de diferentes genótipos de mandioca quanto à resistencia à 
bacteriose no municipio de Dourados (MS), considerado um ambiente de alta infestação 
natural da doença. Foram avaliados 83 genótipos, sendo 11 variedades comerciais e 72 
acessos de germoplasma. Os genótipos foram plantados sob condições naturais de infecção da 
doença para avaliar a resistência à bacteriose. A severidade da doença foi determinada por 
uma escala de notas variando de 0-5, onde 0 = sem sintomas e 5 = a morte de parte da planta 
ou de toda a planta. As notas das escalas foram transformadas para o índice de doença (ID). 
Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA), e as médias agrupadas pelo 
teste Scott-Knott a 5% de probabilidade. Os genótipos BGM0666, BGM2082, BGM0423, 
IAC14, BGM0095, BGM0650 e BGM0900 apresentaram maiores níveis de resistência à 
bacteriose e classificados como moderadamente resistentes (MR), seguidos pelos genótipos 
BGM0480, CORRENTE, BGM0919, BGM0132, BGM0212, BGM0420, BGM0463, 
BGM1120, BGM0946, IAC12 e BRS Formosa, agrupados como moderadamente suscetíveis 
(MS) 

  
Palavras Chave: Manihot esculenta Crantz, Xanthomonas axonopodis p.v. manihots, cultivares. 

Introdução 

No cenário brasileiro, a mandioca ocupa o terceiro lugar em produção, atrás apenas 
da cana-de-açúcar e milho (IBGE, 2014). Dado o seu grande valor energético, essa raiz é 
bastante utilizada na alimentação diária da população, bem como na nutrição animal e em 
setores industriais. 

Apesar de ser uma cultura bastante tolerante às condições edafoclimáticas marginais, 
muitas pragas e doenças afetam significativamente sua produção e comercialização. Dentre as 
doenças que acometem essa cultura, a bacteriose da mandioca, causada por Xanthomonas 
axonopodis pv. manihotis (Xam), é uma das  mais importantes (VERDIER et al., 2001). Em 
geral, a queda na produção pode variar de 50 a 100% para cultivos implantados com 
cultivares suscetíveis e em locais com condições climáticas favoráveis para o 
desenvolvimento da doença, e de 5 a 7% para cultivares resistentes. 
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Os sintomas mais característicos são de requeima das folhas, incluindo mancha 
angular, murcha, exsudação, necrose da haste, tombamento e, com o avanço da doença, morte 
precoce da planta. Quando oriundas de plantas infectadas, as manivas servem como fonte de 
inóculo primário para os próximos ciclos da cultura, uma vez que Xam infecta as hastes e, na 
maioria das vezes, apresentam-se assintomáticas, sendo levadas para regiões livres da doença  

Diferentes medidas de manejo podem ser utilizadas para evitar as perdas com a 
bacteriose, mas o uso de cultivares resistentes é, de longe, a prática de manejo mais eficaz no 
sistema de produção de mandioca, devido seus custos serem menores do que os utilizados 
com pesticidas quimicos. Entretanto, existem poucas cultivares disponíveis com algum grau 
de resistência à bacteriose, havendo a necessidade da busca por fontes de resistência que 
possam ser utilizadas nos programas de melhoramento genético da mandioca. Assim, o 
objetivo deste trabalho foi comparar o comportamento de diferentes genótipos de mandioca 
(variedades comerciais e acessos de germoplasmas gerados pelo Programa de Melhoramento 
Genético da Embrapa Mandioca e Fruticultura), quanto à resistencia à bacteriose em 
Dourados-MS. 

 

Material e Métodos 

 Este estudo foi realizado em condições de campo na Embrapa Agropecuária Oeste, 
(22°16'42,5"S, 54°49'12,7"W, 452 msnm) em Dourados (MS), Brasil. O solo é caracterizado 
como Latossolo Vermelho em paisagem plana, o clima da região é classificado como Cwa 
(sistema de Köppen) com uma precipitação média anual de 1.400 mm e temperatura média de 
22 °C. 

No experimento realizado em 2014/2015, o delineamento experimental utilizado foi 
em blocos ao acaso, com 72 acessos de germoplasma da Embrapa Mandioca e Fruticultura e 
11 variedades comerciais (BRS Gema de ovo, BRS Tapioqueira, BRS Caipira, BRS Poti-
Branca, BRS Verdinha, BRS Dourada, BRS Kiriris, BRS Formosa, IAC12, IAC14 e 
Corrente), distribuídos em três blocos, com cinco plantas por parcela. Os genótipos foram 
plantados sob condições naturais de infecção da doença para avaliar a reação da resitencia à 
bacteriose. Para a avaliação dos níveis de resistência/suscetibilidade, manivas com 
aproximadamente 20 cm, foram plantadas em sulcos de 4 m de comprimento com 
espaçamento de 0,90 m entre linhas e 0,8 m entre plantas. A avaliação da severidade final da 
doença foi realizada em abril de 2015, coincidindo com o período de maior severidade da 
doença.  

As medições da severidade da doença foram determinadas por uma escala arbitrária 
variando de 0-5, onde 0 = sem sintomas; 1 = manchas angulares nas folhas da metade inferior 
da planta inferior das plantas; 2 = manchas angulares na metade superior da planta; 3 = lesões 
necróticas nas hastes e/ou pecíolos com exsudação de goma; 4 = murcha, desfolha e morte 
descendente de brotos laterais; e 5 = morte de parte da planta ou de toda a planta. 

As notas das escalas foram transformadas para o índice de doença (ID) com base em 
McKinney (1923). Os dados foram submetidos a análise de variância (ANOVA), e as médias 
agrupadas pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade, ambas conduzidas com o auxílio do 
software R (R Development Core Team, 2013).  

 

Resultados e Discussão 
Os genótipos de mandioca foram classificados em quatro grupos de resistência à 

bacteriose, com base no Índice da Doença (ID), sendo: moderadamente resistente (MR), 
moderadamente suscetível (MS), suscetível (S) e extremamente suscetível (ES) (Figura 1A). 
Não foram encontrados genótipos com resistência completa, uma vez que todos os genótipos 
foram infectados pela bactéria em maior ou menor grau. Wydra et al. (2007) e Rangel et al. 
(2013), também não encontraram nenhum genótipo com este padrão de resistência 
(“imunidade”) a bacteriose, no continente africano e na Região Centro-Sul do Brasil, 
respectivamente. Levando-se em consideração a resistência qualitativa (oligonênica) da 
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bacteriose, não foram identificados indivíduos com ID menor que 30%, o que seria esperado 
para a categoria dos genótipos considerados resistente (R). 

Os genótipos BGM2052, BGM0666, BGM2082, BGM0423, IAC14, BGM0095, 
BGM0650 e BGM0900, correpondendo a 9,6% dos acessos avaliados, foram classificados 
como MR, com valores de ID variando de 53,6% a 57,6%. Neste grupo foi incluída a 
variedade IAC14 relatada como resistente à bacteriose no estado do Paraná por Vidigal Filho 
et al. (2000). Vale ressaltar que essa variedade é bastante utilizada pelos agricultores nos 
estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul devido a sua tolerância à bacteriose em 
condições de campo e também pela sua produtividade (FUKUDA; OTSUBO, 2003).  

Os genótipos BGM0480, CORRENTE, BGM0919, BGM0132, BGM0212, 
BGM0420, BGM0463, BGM1120, BGM0946, IAC12 e BRS Formosa foram classificados 
como moderadamente suscetíveis, com valores médios de ID variando de 61,39% a 65,6%. A 
variedade IAC12 foi medianamente resistente em avaliação realizada no estado do Paraná. 
Assim como a variedade BRS Formosa que é considerada resistente nas condições do 
Sudoeste baiano (ALMEIDA; FUKUDA, 2010). Os valores encontrados neste trabalho 
podem estar relacionados com as condições ambientais do local onde foi realizado.  

Os genótipos considerados suscetíveis compreendem o maior dos grupos avaliados, 
com 57,8% dos genótipos classificados como suscetíveis, e ID variando de 68,1% a 85,8%. 
Neste grupo está incluída a variedade BRS Kiriris, que também foi relatada como suscetível 
nas mesmas condições em trabalho realizado por Rangel et al. (2013). 

Foram classificados como extremamente suscetível 19,3% dos genótipos avaliados, 
com o valores de ID variando de 86,8% a 100%. A variedade BRS Gema de Ovo foi incluída 
nesse grupo, o que reforça os relatos anteriores sobre a suscetibilidade desta variedade à 
bacteriose (FUKUDA; OTSUBO, 2003). 

Com relação às variedades comerciais, IAC14, BRS Formosa e IAC-12 foram as que 
apresentaram um menor índice da doença com 54,24%, 61,39% e 61,39%, respectivamente 
(Figura 1B).  

 

     
 
Figura 1: (A) Classificação dos genótipos de mandioca em relação à resistência à 
Xanthomonas axonopodis pv. manihotis, com base no índice da doença; (B) Índice da doença 
das variedades comerciais em relação à resistência à bacteriose.  (R) = Resistente; (MR) = 
Moderadamente resistente; (S) = Suscetível; (MS) = moderadamente suscetível; (ES) = 
Extremamente suscetível.  

 

Conclusão 

Os genótipos BGM0666, BGM2082, BGM0423, IAC14, BGM0095, BGM0650 e 
BGM0900 apresentaram maiores níveis de resistência à bacteriose. Dentre as variedades 
comerciais a  IAC14, BRS Formosa e IAC12 apresentaram o menor índice da doença. 
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Temática: Fitopatologia 
 

Resumo 
A utilização do Trichoderma como agente de controle biológico é uma das medidas 

alternativas que garante a sustentabilidade da agricultura. O presente trabalho teve por objetivo 
verificar a capacidade de quatro isolados de Trichoderma sp. eficazes na inibição do crescimento 
micelial do Fusarium solani causador de podridão radicular em plantas de mandioca. Para o 
experimento foram utilizados quatro isolados de Trichoderma spp. (TI2, TLB6, TLB15 e TOD2B) 
confrontados com o fungo Fusarium solani. A metodologia empregada foi de confronto direto de 
colônias entre Trichoderma spp. para a inibição do crescimento de Fusarium solani. A avaliação 
da inibição do crescimento do fitopatógeno foi realizada pela escala de notas (1 a 7) e o 
delineamento foi inteiramente casualizado. A média das notas atribuídas no confronto direto de 
colônias apresentaram diferença entre os isolados avaliados. Os isolados de Trichoderma sp. TI2 e 
TLB6 apresentaram média de notas de 2,25, 1,75 respectivamente, sendo considerados como 
eficientes e os isolados TOD2B e TLB15 apresentam média de notas 1,0 e 1,5, cuja esses isolados 
são considerados como muito eficientes na capacidade da inibição do crescimento micelial de 
Fusarium solani. 

 
Palavras Chave: Antagonismo, podridão de raízes, controle biológico. 

Introdução 
O Brasil ocupa a segunda posição na produção mundial de mandioca, e se destaca pela sua 

importância na alimentação humana e animal, além de ser utilizada como matéria-prima em 
inúmeros produtos industriais. 

A podridão radicular é a doença mais limitante da produção de mandioca, sendo que as 
perdas de produtividade nas áreas de maior ocorrência estão em torno de 30%. Um dos mais 
importantes agentes causadores de doença na cultura é o fungo Fusarium solani que se destaca 
pelas severas perdas na produção, podem ocorrer em qualquer fase do desenvolvimento da planta 
(SERRA et al., 2009). 

De maneira complementar, medidas alternativas como o controle biológico devem estar 
inseridas dentro do sistema de manejo de produção, a qual objetiva manter uma agricultura 
alternativa e sustentável. Para tanto, uma das alternativas atreladas a esses sistemas é a utilização 
de agentes biológicos, em destaque, o fungo antagonista Trichoderma. O gênero Trichoderma 
possui a capacidade de se alimentar ou produzir substâncias que inibem o crescimento de diversos 
patógenos em diferentes espécies de plantas, como Rhizoctonia sp., Sclerotinia sp. e Fusarium sp., 
agente causal da podridão de raízes na cultura da mandioca (ARGUMEDO-DELIRA et al, 2009). 

O presente trabalho teve por objetivo estudar a capacidade de quatro isolados de 
Trichoderma sp. na inibição do crescimento micelial do F. solani causador de podridão radicular 
no cultivo da mandioca.  
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Material e Métodos 
O Trabalho foi conduzido no Laboratório de Fitopatologia da Unioeste, em delineamento 

inteiramente casualizado, compostos por cinco tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos 
foram constituídos por quatro isolados de Trichoderma sp. (TI2, TLB6, TLB15 e TOD2B) 
confrontados com um isolado do fungo F. solani (antagonista + patógeno na placa de Petri) e uma 
testemunha (somente patógeno na placa de Petri). 

Para o confronto direto foi utilizado o teste de confronto direto de colônias. Para isso, os 
discos contendo micélio do patógeno F. solani foram retirados de colônias e depositados a uma 
distância de 0,5 cm da borda da placa de petri, com meio BDA. Na extremidade oposta foi 
colocado um disco contendo micélio de Trichoderma sp. Como testemunha, foram utilizadas 
placas inoculadas unicamente com F. solani (ETHUR, 2006).  

Os dados foram coletados no oitavo dia de implantação do experimento. Para avaliação da 
técnica de confronto direto de colônias utilizou-se o modelo de notas proposto por Rodrigues 
(2010), a qual atribuiu-se notas que variaram de um a sete: nota 1 - antagonista cresce por toda a 
placa de Petri e sobre o disco do patógeno; nota 2 - antagonista cresce por toda a placa de Petri, 
porém não se sobrepõe ao disco do patógeno; nota 3 - antagonista cresce sobre 3/4 da placa de 
Petri; nota 4 - antagonista cresce sobre 2/3 da placa de Petri; nota 5 - antagonista e patógeno 
crescem até a metade da placa de Petri; nota 6 - patógeno cresce sobre 2/3 da placa de Petri; nota 7 
- patógeno cresce por toda a placa de Petri.  

No momento da avaliação, foi utilizado um gabarito sob o fundo das placas, sendo 
possível visualizar as notas conforme o crescimento das colônias (Figura 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Gabarito com a escala utilizada para atribuição das notas no teste de confrontação 
direta de cultura. Fonte: Rodrigues (2010). 

 
A avaliação foi realizada pelo método proposto por Ethur (2006), a partir de média das 

notas atribuídas pela seleção dos isolados de Trichoderma, por meio da técnica de confronto 
direto de colônias. Segundo o autor, os isolados são considerados como “eficientes”, os que 
apresentam média de notas entre 2,0 a 2,5, e “muito eficientes” os isolados com média de notas de 
1,0 a 1,5”. 

 

Resultados e Discussão 

As médias atribuídas apresentaram diferença entre os quatro isolados de Trichoderma sp., 
no confronto direto de colônias na inibição do crescimento micelial do F. solani (Figura 1).  

Os isolados de Trichoderma sp. TI2 e TLB6 apresentaram média de notas de 2,25 e 1,75, 
respectivamente, sendo considerados como eficientes, ao contrário dos isolado TOD2B e TLB15 
que apresentam média de notas 1,0 e 1,5, cuja esses isolados são considerado como muito 
eficientes na capacidade da inibição do crescimento micelial de F. solani, quando comparado ao 
método proposto por Ethur (2006). 

Resultados semelhantes foram encontrados por Dildey et al. (2014b), ao avaliar esses 
mesmos isolados de Trichoderma sp. no confronto de colônias contra Colletotrichum 
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lindemuthianum, causador da antracnose no feijoeiro. Segundo esses autores, todos os isolados 
demostraram rápido crescimento micelial, os isolados TI2 e TLB6 foram considerados como 
muito eficientes enquanto que TLB15 e TOD2B foram classificados como eficientes no 
crescimento micelial do patógeno C. lindemuthianum, diferente do que foi observado no presente 
estudo, em que os mesmos inibiram o crescimento micelial do F. solani. 
 
Tabela 1: Tabela de médias de notas atribuídas pelo teste de confronto direto de colônias para a 
avaliação da eficiência dos isolados de Trichoderma sp., quanto à inibição do crescimento 
micelial de Fusarium solani. Nota 1 indica alta agressividade e nota 7 ausência de agressividade.  
                                                          Escala de Notas 

 Isolados Médias de Notas 
TI2 2,25    
TLB6 1,75    
TLB15 1,5      
TOD2B 1,0      

 
Alguns dos mesmos isolados utilizados neste trabalho corroboram com os resultados de 

Broetto (2013), ao estudar 17 isolados de Trichoderma sp. na inibição do crescimento micelial de 
Macrophomina faseolina, os quais foram divididos estatisticamente em três grupos de isolados. 
Somente um isolado nomeado de TLB2 utilizado neste trabalho, apresentou a mesma média de 
nota 1,0, sendo considerado muito eficiente contra M. phaseolina. O mesmo foi verificado para o 
segundo grupo, em que somente quatro isolados foram classificados como eficientes enquanto o 
terceiro grupo com nenhuma inibição ao patógeno. 

Para Dildey (2014a), testando oito isolados de Trichoderma sp., entre eles, o isolado TI2, 
na avaliação da capacidade de inibição do crescimento micelial de Sclerotinia sclerotiorum 
causador de mofo branco em tomateiro. Todos os isolados de Trichoderma spp. mostraram 
relativa eficiência na inibição do crescimento de S. sclerotiorum. Porém, o isolado TI2 apresentou 
média de nota 2,7, sendo demostrado como eficiente enquanto que dois isolados não testados 
neste estudo foram considerados como muito eficientes e maior agressividade na confrontação 
direta de colônias contra o desenvolvimento do patógeno. 

Carvalho et al. (2011) testou seis isolados de Trichoderma harzianum para controle de 
Fusarium oxysporum em feijoeiro, os quais apresentaram resultados promissores nos testes in 
vitro, dentre os seis isolados, quatro reduziram a incidência do patógeno. Louzada et al. (2009), 
testaram o potencial antagônico de 50 isolados de Trichoderma spp. e verificaram que todos 
inibiram o crescimento micelial de F. solani, atribuindo média de nota menos que 3, pelo teste de 
confronto direto de colônias. 

 A capacidade de produção de antibióticos ou de substâncias secundárias pelos 
antagonistas, pode interferir no desenvolvimento direto dos fitopatógenos, bem como a 
competição destes por espaço e nutrientes. Além do parasitismo direto, outros mecanismos podem 
estar envolvidos na ação antagonista de fungos do gênero Trichoderma (Louzada et al. 2009). 

Conclusão 

Os isolados de Trichoderma sp. TI2 e TLB6 apresentaram média de notas de 2,25, 1,75 
respectivamente, sendo considerados como eficientes no confronto direto de colônias contra o 
crescimento micelial do Fusarium solani.  

Os isolados TOD2B e TLB15 apresentam média de notas 1,0 e 1,5, cuja esses isolados são 
considerados como muito eficientes na capacidade da inibição do crescimento micelial de 
Fusarium solani. 

 

Agradecimentos 
Ao CNPq, pelo financiamento da pesquisa. 



 

09 a 13 de Novembro de 2015, Foz do Iguaçu - PR. 

Aos integrantes do grupo de pesquisa COBALFI pelo auxílio na condução do 
experimento. 

 

Bibliografia 

ARGUMEDO-DE LIRA, R.; ALARCÓN, A.; FERRERA-CERRATO, R.; PEÑA-CABRIALES, 
J. J. El género fúngico Trichoderma y su relación con contaminantes orgánicos e inorgánicos. 
Revista Internacional de Contaminación ambiental. v. 25, n. 4, p. 257-269, 2009. 
 
CARVALHO, D. D. C.; MELLO, S. C. M.; LOBO JUNIOR, M.; SILVA, M. C. Controle de 
Fusarium oxysporum f.sp. phaseoli in vitro e em sementes, e promoção do crescimento inicial do 
feijoeiro comum por Trichoderma harzianum. Tropical Plant Pathology, Brasília, v. 36, n. 1, p. 
28-34, 2011. 
 
DILDEY, O. D. F.; BARBIAN, J. M.; GONÇALVES, E. D. V.; BROETTO, L.; ETHUR, L. Z.; 
KUHN, O. J.; BONETT, L.P. Inibição do crescimento de Sclerotinia sclerotiorum por 
Trichoderma spp. Revista Brasileira de Biociências, Porto Alegre, v.12, n.3, p.132-136, jul./set. 
2014a. 
 
DILDEY, O. D. F.; VAZ, V. F.; GONÇALVES, E. D. V.; HAHN, M. H.; MEINERZ, C. C.; 
KUHN, O. J. Crescimento micelial de Colletotrichum lindemuthianum confrontado com isolados 
de Trichoderma. VII SECIAGRA – CONGRESSO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UNIOESTE, 
Revista Seciagra, v.2, 2014b.  
 
ETHUR, L. Z. Dinâmica populacional e ação de Trichoderma no controle de Fusariose em 
mudas de tomateiro e pepineiro. Tese (Doutorado) Programa de Pós-Graduação em Agronomia. 
Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria, RS, 154pg, 2006. 
 
FUKUDA, C. Doenças da mandioca. In: Centro Nacional de Pesquisa de Mandioca e Fruticultura 
Tropical (Cruz das Almas, BA). Instruções práticas para o cultivo da mandioca. Cruz das 
Almas, BA: Embrapa-CNPMF, p.53-56, 1993. 
 
LOUZADA, G. A. S. et al. Potencial antagônico de Trichoderma spp. originários de diferentes 
agroecossistemas contra Sclerotinia sclerotiorum e Fusarium solani. Biota Neotropica, v. 9, n. 3, 
p. 145-149, 2009. 
 
RODRIGUES, J. Trichoderma spp. associado a níveis de adubação NPK no patossistema 
Sclerotinia sclerotiorum-feijoeiro. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Federal 
de Santa Maria, Santa Maria. 84pg, 2010. 
 
SERRA, I. M. R.S.; SILVA, G. S.; NASCIMENTO, F. S.; LIMA, L. K. F. Scytalidium lignicola 
em mandioca: ocorrência no Estado do Maranhão e reação de cultivares ao patógeno. Summa 
Phytopathol. v.35, n.4, p. 327-328, 2009. 



 

09 a 13 de Novembro de 2015, Foz do Iguaçu - PR. 

ATIVIDADE ANTIBACTERIANA IN VITRO DE EXTRATOS VEGETAIS 
SOBRE O CRESCIMENTO DE Xanthomonas axonopodis pv. manihotis. 

 
 
TATIANE MARTINAZZO-PORTZ, MESTRA EM AGRONOMIA, IFPR - ASSIS 
CHATEAUBRIAND, Avenida Cívica, 475 – Assis Chateaubriand/PR tatiane.portz@ifpr.edu.br 
ELIANA PELIÇON PEREIRA FIGUEIRA, MESTRA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, IFPR - ASSIS 
CHATEAUBRIAND, Avenida Cívica, 475 – Assis Chateaubriand/PR eliana.figueira@ifpr.edu.br;  
 
Temática: Fitopatologia 
 

Resumo 

A murcha bacteriana da mandioca, ocasionada pela bactéria Xanthomonas 
axonopodis pv. manihotis, causa grande danos em plantas não resistentes e drásticas perdas 
econômicas devido a deficiência de produtos comerciais eficientes para manejo. Este trabalho 
objetiva estudar a atividades antibacteriana de diferentes extratos alcóolicos vegetais sobre o 
crescimento de X. axonopodis pv. manihotis.  O ensaio in vitro foi conduzido no 
Laboratório de Biologia do Instituto Federal do Paraná (IFPR) - Campus de Assis 
Chateaubriand. Foi utilizado delineamento experimental inteiramente casualizado, em 
esquema fatorial 4x4 com tratamento adicional, envolvendo quatro extratos alcoólicos 
vegetais (Gengibre, Cravo-da-índia, Canela e Hortelã), quatro concentrações (5%, 10%, 20% 
e 50%) e o com o tratamento adicional de Pentabiótico a 0,5 g L-1, cada um com quatro 
repetições. Os tratamentos foram acrescidos ao meio de cultura Mueller-Hinton, pela técnica 
"spread plate" e incubados por 48 horas a 28°C±2, após procedeu-se a contagem de UFC. Foi 
observado controle no número de colônias para a testemunha positiva com Pentabiótico, 
sendo que apenas o extrato de Cravo, nas concentrações 20% e 50%, apresentaram médias 
estatisticamente semelhantes, mostrando-se eficiente para a redução do número de colônias in 
vitro. 
Palavras Chave: murcha bacteriana, mandioca, controle alternativo. 

Introdução 

O manejo de doenças provocadas por fitopatógenos é, atualmente, um dos grandes 
problemas do meio agrícola.  Agrios (2005) estima que, mundialmente, as perdas econômicas 
ocasionadas pelas doenças de plantas totalizam aproximadamente US$220 bilhões anuais. 
Para a cultura da mandioca, não há quantificação de perdas causadas por fitopatógenos, 
entretanto, os prejuízos podem variar de 30% a 100% para determinadas doenças, como a 
murcha bacteriana, ocasionada pela bactéria Xanthomonas axonopodis pv. manihotis 
(FIALHO e VIEIRA, 2011). 

Pertencente à família Euforbiácea, a mandioca é uma dicotiledônea cultivada por 
pequenos agricultores em mais de 100 países tropicais e subtropicais, entre as latitudes de 30º 
Norte e 30º Sul (CONÇEICÃO, 1983; FAO, 2013). É considerada como uma das culturas 
mais rústicas em relação a problemas fitossanitários, comparativamente com outras espécies 
econômicas cultivadas, apresentando grau de suscetibilidade variável entre regiões, tendo 
uma alta capacidade de regeneração (MARTINAZZO et al., 2007) devido a heterozigose da 
espécie (KVITSCHAL at al., 2003). Entretanto, agentes patogênicos podem reduzir 
drasticamente a produção da área cultivada.  

De forma geral, a murcha bacteriana, ocasionada pela bactéria X. axonopodis pv. 
manihotis, tem tido a atenção da maioria das regiões mandiocultoras, devido a pressão de 
ação exercida sobre a planta, causando drásticas perdas econômicas, uma vez que não há 
produtos comerciais eficientes para manejo da doença, utilizando-se basicamente controle 
varietal para prevenção da doença. 
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A bactéria distingue-se por causar necrose no sistema vascular e, em plantas 
infectadas, os sintomas característicos são a murcha, mancha foliares do tipo anasarca nos 
folíolos, morte descendente da planta e exsudação de goma nas hastes (SOUZA e FIALHO, 
2003; MASSOLA e BEDENDO, 2005).  

Devido o conjunto dos danos e dificuldade de manejo, o estudo sobre estratégias de 
redução do impacto da murcha bacteriana na mandioca é uma importante lacuna a ser 
preenchida pela comunidade cientifica. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é estudar a 
atividades antibacteriana de diferentes extratos alcóolicos vegetais sobre o crescimento de X. 
axonopodis pv. manihotis. 

 

Material e Métodos 

 O ensaio in vitro foi conduzido no Laboratório de Biologia do Instituto Federal do 
Paraná (IFPR) - Campus de Assis Chateaubriand. Utilizou-se o isolado de Xanthomonas 
axonopodis pv. manihotis proveniente do mesmo laboratório, sendo cultivado em meio Ágar 
Müeller Hinton e incubado à temperatura de 25 ºC±2, por um período de 48 horas. 
Procedendo-se, após esse período, a preparação da suspensão bacteriana. Esta foi determinada 
com uso de espectrofotômetro (λ=580nm, abs 0,055), cuja concentração foi ajustada em 
solução salina estéril (NaCl 0,85%) em 108 UFC mL-1 através da curva de crescimento 
bacteriano (y=1.809,44x), e posteriormente diluído para 10-5 para utilização no ensaio. 

Foi utilizado delineamento experimental inteiramente casualizado, em esquema 
fatorial 4x4 com tratamento adicional, envolvendo quatro extratos alcoólicos vegetais, quatro 
concentrações e com o tratamento adicional de Pentabiótico® veterinário de pequeno porte, 
cada um com quatro repetições, sendo cada repetição constituída por uma placa de petri.  

Para obtenção dos extratos vegetais, foram pesados 15 g do material vegetal (folhas, 
caule, flores ou rizomas) e a este foi acrescido 35 mL de álcool etílico 70%. A mistura foi 
acondicionada em frasco do tipo âmbar, estéril e mantidas por 7 dias, agitados diariamente, 
após procedeu-se a filtragem do extrato.  

Utilizou-se extrato alcoólico de rizomas de gengibre (Zingiber officinalis), extrato 
alcoólico de flores secas de cravo-da-índia (Caryophyllus aromaticus L.), extrato alcoólico de 
caule e folhas frescas de hortelã (Mentha sp.) e extrato alcoólico de caule de canela 
(Cinnamomum zuylanian). As concentrações utilizadas foram de 5%, 10%, 20% e 50%, 
diluídas em álcool etílico 70%. Para o tratamento adicional (testemunha positiva) foi utilizado 
0,5 g L-1 de Pentabiótico® veterinário de pequeno porte. Estes foram acrescidos em meio de 
cultura Ágar Mueller-Hinton, pela técnica "spread plate" (espalhamento na placa) logo após 
autoclavagem, em alíquotas de 100 µL de cada tratamento incluindo o pentabiótico. 

Para verificar a eficiência dos extratos vegetais sobre o crescimento de X. axonopodis 
pv. manihotis foi adicionado uma alíquota de 100 µL de suspensão bacteriana no meio de 
cultura gelificada contendo os tratamentos. A suspensão foi espelhada na superfície do meio 
com o auxílio de uma alça de Drigalski estéril.  

As placas foram incubadas em BOD, sem inverter, à temperatura de 28 °C±2, durante 
48 horas, posteriormente foram realizadas a contagem de unidades formadoras de colônia 
(UFC) por tratamento com o uso de um contador de colônias. 

Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANAVA) pelo teste F 
e as médias comparadas por análise de regressão, ambos com níveis de 5% de significância. 

 

Resultados e Discussão 
 Os resultados obtidos para contagem de unidades formadoras de colônias (UFC) de 

X. axonopodis pv. manihotis sob diferentes tratamentos são apresentados na Figura 1, todos 
os tratamentos utilizados tiveram comportamento representado por equação quadrática. 

Para a testemunha positiva, em meio de cultivo, acrescido de Pentabiótico® 
veterinário, não ocorreu crescimento de bactéria, sendo a contagem de UFC igual a zero.  
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O extrato de Cravo, nas concentrações 20% e 50%, apresentaram inibição no número 
de UFC com médias semelhantes à testemunha, mostrando-se eficiente para a redução do 
número de colônias in vitro.  

 

 
Figura 1. Resultado da contagem de unidades formadoras de colônias (UFC) por amostra de 
Xanthomonas axonopodis pv. manihotis, em meio de cultivo acrescido de diferentes 
concentrações de extratos vegetais. 

 
Para os demais tratamentos, não houver eficiência na redução significativa da 

contagem de UFC, uma vez que o controle obtido pelos extratos divergiu dos resultados 
alcançados pela testemunha positiva.  

A ineficiência dos extratos envidados em inibir totalmente o crescimento bacteriano 
pode estar relacionada a diversos motivos, como a condição de interação com a bactéria, a 
forma de extração explorada, as concentrações utilizadas ou mesmo a metodologia 
empregada.  

Efeitos antagônicos ao obtido neste trabalho foram encontrados por Tylkowska e 
Dorna (2001), onde o uso de extrato de gengibre sobre fungos fitopatogênicos inibiu o 
crescimento micelial. 

Araujo Jr. et al (2013) observaram que óleos essenciais, à 0,5%, de Canela, Hortelã e 
Gengibre foram eficientes no controle de Xanthomonas campestris pv. viticola. 
Possivelmente a composição de enzimas fitoativas apresenta-se mais concentrada que a 
obtida via extrato alcoólico. Amorim et al. (2011) detectou atividade antagônica e observou 
uma eficiente ação de óleo de cravo e extrato de  gengibre no crescimento de Ralstonia 
solanacearum à bananeira cultivar Maçã. Da mesma forma, Lucas (2009) observou efeito 
tóxico in vitro de óleo essencial de cravo à 1,0% sobre Xanthomonas vesicatoria. 

O efeito antibacteriano do extrato alcoólico de Cravo, nas concentrações 20% e 50% 
evidencia controle in vitro. Entretanto, não é possível inferir o comportamento in vivo, assim 
fazem-se necessários maiores estudos para a recomendação a campo, uma vez que a 
viabilidade econômica do tratamento, a degradação enzimática do extrato, a ação na planta, a 
interação ambiente-patógeno-hospedeiro e outros fatores estão relacionados ao controle. 
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Conclusão 

Os resultados obtidos a partir do ensaio realizados possibilitam concluir que o extrato 
alcoólico de Cravo nas concentrações de 20% e 50% apresentou eficiência na redução do 
número de colônias in vitro, apresentando média semelhante ao controle positivo com o 
Pentabiótico® a 0,5 g L-1. 
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Temática: Fitopatologia 
 

Resumo 

 
Agentes de controle biológico como fungo antagonista Trichoderma, é uma medida alternativa 
que garante a sustentabilidade da agricultura. O presente trabalho teve por objetivo verificar a 
capacidade antagônica de quatro isolados de Trichoderma sp. contra Colletotrichum 
gloeosporioides, causador de antracnose em plantas de mandioca. Para o experimento foram 
utilizados quatro isolados de Trichoderma spp. (TI2, TLB6, TLB15 e TOD2B) confrontados com 
o fungo C. gloeosporioides. A metodologia empregada foi de confronto direto de colônias entre 
Trichoderma spp. para a inibição do crescimento de C. gloeosporioides. A avaliação da inibição 
do crescimento do fitopatógeno foi realizada pela escala de notas (1 a 7) para o ensaio de 
confronto direto de colônias. O delineamento foi inteiramente casualizado. Os dados foram 
submetidos a análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey (p>0,05). As notas 
atribuídas no confronto direto de colônias apresentaram diferença significativa pela análise de 
variância. Os isolados de Trichoderma sp. TI2 e TLB6 apresentaram diferença significativa sendo 
considerados muito eficientes na capacidade de inibição do crescimento micelial de C. 
gloeosporioides causador de antracnose na cultura da mandioca pelo teste de confronto direto de 
colônias. Ao contrário, os isolados de TLB15 e TOD2B não apresentaram diferença estatística, 
porém podem ser considerados eficientes quando confrontados contra C. gloeosporioides.  

 
Palavras Chave: Antagonismo, antracnose, controle biológico. 

Introdução 

 
A antracnose é causada pelo fungo C. gloeosporioides, o qual pode causar prejuízos 

esporádicos ou temporários na cultura da mandioca, em determinadas épocas a doença ocorre de 
maneira mais intensiva, causando perdas significativas na produção de raízes e redução da 
qualidade do produto (CUNHA, et al, 2000). 

No Brasil a doença está presente em todas as regiões produtoras de mandioca, sendo mais 
severa em regiões onde as condições ambientais são mais propícias ao desenvolvimento de 
patógenos, interferindo na produtividade da cultura. 

Por outro lado, existe uma crescente conscientização no manejo correto do uso de 
defensivos agrícolas ou na busca de novas tecnologias de manejo de doenças de plantas. Uma 
alternativa para o controle de patógenos é o controle biológico que pode ser obtido pela 
manipulação do ambiente e pela introdução de antagonistas Os microrganismos selecionados no 
mesmo ambiente onde serão utilizados têm maiores chances de se adaptarem e de serem 
eficientes, e, neste caso, são conhecidos como microrganismos residentes (MICHEREFF, 2001). 

Um agente biológico que tem sido utilizado com êxito no controle de fungos causadores 
de doenças em diferentes espécies de plantas é o Trichoderma sp. Habitante natural de solos de 
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clima tropical e temperado, o gênero Trichoderma pode agir como promotor de crescimento em 
plantas, ou atuando de forma antagônica sobre outros fungos (LOUZADA et al. 2009). 

O presente trabalho teve por objetivo estudar a capacidade antagônica de quatro isolados 
de Trichoderma sp. na inibição do crescimento micelial do C. gloeosporioides, causador de 
antracnose no cultura da mandioca. 

Material e Métodos 

 
O Trabalho foi conduzido no Laboratório de Fitopatologia da Unioeste, em delineamento 

inteiramente casualizado, composto por cinco tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos 
foram constituídos por quatro isolados de Trichoderma sp. (TI2, TLB6, TLB15 e TOD2B) 
confrontados com um isolado do fungo C. gloeosporioides (antagonista + patógeno na placa de 
Petri) e uma testemunha (somente patógeno na placa de Petri). 

Utilizou-se o teste de confronto direto de colônias, no qual um disco contendo micélio do 
patógeno e um disco contendo micélio de Trichoderma sp. foram depositados em extremidades 
diametralmente opostas e a uma distância de 0,5 cm da borda da placa de Petri, com meio BDA. 
Como testemunha, foram utilizadas placas contendo unicamente com C. gloeosporioides. As 
placas foram incubadas em câmara de crescimento escura, a uma temperatura de 25 ºC, com 
fotoperíodo de 12 horas (ETHUR, 2006).  

Os dados foram coletados no oitavo dia de implantação do experimento, período em que 
as placas da testemunha apresentavam-se totalmente colonizadas. Para avaliação da técnica de 
confronto direto de colônias utilizou-se o modelo de notas proposto por Rodrigues (2010),  qual 
atribui notas que variaram de um a sete: nota 1 - antagonista cresce por toda a placa de Petri e 
sobre o disco do patógeno; nota 2 - antagonista cresce por toda a placa de Petri, porém não se 
sobrepõe ao disco do patógeno; nota 3 - antagonista cresce sobre 3/4 da placa de Petri; nota 4 - 
antagonista cresce sobre 2/3 da placa de Petri; nota 5 - antagonista e patógeno crescem até a 
metade da placa de Petri; nota 6 - patógeno cresce sobre 2/3 da placa de Petri; nota 7 - patógeno 
cresce por toda a placa de Petri.  

No momento da avaliação, foi utilizado um gabarito sob o fundo das placas, sendo 
possível visualizar as notas conforme o crescimento das colônias (Figura 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Gabarito com a escala utilizada para atribuição das notas no teste de confrontação 
direta de cultura. Fonte: Rodrigues (2010). 
 

Os dados foram submetidos a análise de variância e as médias comparadas pelo teste de 
Tukey (p>0,05), com auxílio do software estatístico GENES versão 5.1 (CRUZ, 2013). 

Resultados e Discussão 

 
As médias no confronto direto de colônias apresentaram diferença significativa nas notas 

atribuídas pela análise de variância, entre os quatro isolados de Trichoderma sp., no confronto 
direto de colônias no crescimento micelial do C. gloeosporioides (Tabela 1).  
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Os isolados de Trichoderma sp. TI2 e TLB6 apresentaram diferença significativa na 
atribuição das notas quando comparados pelo teste de médias, com nota 1,0. Já os isolados de 
TLB15 e TOD2B não apresentaram diferença significativa, com atribuição de médias de notas 
2,25 e 2,0 respectivamente. 

Em trabalho realizado por Ethur (2006), foi considerado um método de discussão para 
avaliar os resultados na seleção dos isolados de Trichoderma, por meio da técnica de confronto 
direto de colônias. Ainda, segundo o autor, são considerados como “eficientes”, os isolados que 
apresentam média de notas entre 2,0 a 2,5, e “muito eficientes” aqueles com média de notas de 1,0 
a 1,5”. 

Os isolados TI2 e TLB6 apresentaram diferença significativa pela atribuição de média das 
notas (1,0), de modo que estes isolados podem ser considerados muito eficientes na capacidade 
inibir o crescimento micelial de C. gloeosporioides. Por outro lado, os isolados TLB15 e TOD2B, 
mesmo não apresentando diferença significativa no teste de médias, resultaram nas notas 2,25 e 
2,0, respectivamente. Portanto, os mesmos podem ser considerados, também, como muito 
eficientes na inibição do crescimento micelial de C. gloeosporioides, quando comparados pelo 
método de discussão de Ethur (2006). 

Resultados semelhantes foram encontrados por Dildey et al. (2014b), os quais avaliaram 
esses mesmos isolados de Trichoderma sp. no confronto de colônias contra Colletotrichum 
lindemuthianum, causador da antracnose no feijoeiro. Segundo tais autores, todos os isolados 
demostraram rápido crescimento micelial, de modo que os isolados TI2 e TLB6 foram 
considerados como muito eficientes, enquanto que TLB15 e TOD2B foram classificados como 
eficientes no controle do crescimento micelial do patógeno C. lindemuthianum. Para este trabalho, 
o mesmo resultado foi observado para o gênero Colletotrichum, inibindo o crescimento micelial 
de C. gloeosporioides.  
 
Tabela 1: Tabela de médias de notas atribuídas pelo teste de confronto direto de colônias para a 
avaliação da eficiência dos isolados de Trichoderma sp., quanto à inibição do crescimento 
micelial de Colletotrichum gloeosporioides. Nota 1 indica alta agressividade e nota 7 ausência de 
agressividade.  
                                                   Escala de Notas 

 Isolados Médias de Notas 
TI2 1,00   A 
TLB6 1,00   A 
TLB15 2,25   B 
TOD2B 2,00   B 
TESTEMUNHA 6,25   C 

  CV (%)        19,32 
* Médias seguidas com mesma letra na coluna indica ausência de significância entre os 
tratamentos pelo teste de Tukey a 5%. 
 

A capacidade de produção de antibióticos ou de substâncias secundárias pelos 
antagonistas pode interferir no desenvolvimento direto dos fitopatógenos, bem como a competição 
destes por espaço e nutrientes. Além do parasitismo direto, outros mecanismos podem estar 
envolvidos na ação antagonista de fungos do gênero Trichoderma (LOUZADA et al. 2009). 
 Dildey et al.(2014a), relata que a interferência no crescimento microbiano pode também 
ser comparada pela agressividade de produção de metabólitos não voláteis, a qual não foi testada 
para os isolados selecionados para este trabalho, podendo possuir agressividade inibitória e 
competitiva na rizosfera e no meio de crescimento do fitopatógeno. 

 O método de pareamento de colônias pode ser aplicado para seleção preliminar de 
microrganismos antagonistas, além de ser prático, também indica o comportamento desses 
microrganismos com relação à sua capacidade de adaptação, crescimento e reprodução 
(POLETTO, 2010).  
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Conclusão 

 
Os isolados de Trichoderma sp. TI2 e TLB6 apresentaram diferença significativa sendo 

considerados muito eficientes na capacidade de inibição do crescimento micelial de C. 
gloeosporioides, causador de antracnose na cultura da mandioca pelo teste de confronto direto de 
colônias. 

Os isolados de TLB15 e TOD2B não apresentaram diferença estatística, porém, podem ser 
considerados eficientes na inibição do crescimento micelial de C. gloeosporioides.  
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Resumen 
La mandioca, de origen americano, es el cuarto cultivo alimenticio en el mundo y 

posee gran importancia para la seguridad alimentaria, y potencialidad de uso industrial en 
provincias del NEA. Su propagación vegetativa permite mantener genotipos de alto valor 
agronómico; sin embargo favorece la transmisión de patógenos virales de una generación a 
otra de cultivo, con los consiguientes daños en la producción. Recientemente, en nuestro país, 
se confirmó la asociación de CsCMV con alta incidencia de síntomas de la enfermedad 
conocida como Cassava Common Mosaic Disease (CCMD) en la región NEA. En este 
estudio, se informa sobre la incidencia de este virus, el primero citado en Argentina, agente 
causal de CCMD en cuatro provincias productoras, correspondientes a la mencionada región. 
Estas investigaciones confirman la amplia distribución de CsCMV y además constituyen un 
avance en el monitoreo, prevención y/o manejo de la enfermedad CCMD. 
 Palabras clave: mosaico común, serología, diagnóstico molecular, Cassava, Argentina 
 

Introducción  
 La mandioca, euforbiácea de origen americano, es el cuarto cultivo alimenticio en 

importancia luego del arroz, trigo y maíz (Ceballos y Hershey, 2012). Es cultivada 
principalmente por pequeños productores de bajos recursos, por sus raíces tuberosas 
amiláceas, empleadas en alimentación humana y animal y en industria. El cultivo, en nuestro 
país, está localizado en el Nordeste, donde la provincia de Misiones posee la mayor superficie 
cultivada (alrededor de 25.000 ha) y también la más relevante actividad industrial instalada. 
Le siguen Corrientes y Formosa, con 1.880 y 1.625 ha, respectivamente, utilizadas para el 
autoconsumo y, eventualmente, para renta. Por su parte, Chaco destina 1.000 ha a este cultivo, 
empleado principalmente para autoconsumo, y unos pocos productores lo realizan como 
actividad rentable. 

Por ser una especie que comercialmente se propaga de manera agámica (estacas de 
tallo) es afectada  por patógenos sistémicos, entre los que merecen especial atención los virus, 
ya que tienden a acumularse en sucesivos ciclos de cultivo, con significativas consecuencias 
en los rendimientos y en la calidad de raíces tuberosas. Diversos patógenos virales han sido 
reportados infectando mandioca (Legg et al., 2015). En Argentina, hemos reportado alta 
frecuencia de CsCMV en plantas enfermas con CCMD (Di Feo et al., 2015). En este reporte, 
confirmamos la alta incidencia del mismo y ampliamos el análisis en todas las provincias del 
NEA afectadas con la enfermedad. 

 

Materiales y Métodos 
Fuente de inóculo. Se colectaron aleatoriamente, plantas de mandioca de diferentes 

lotes de cultivo de las provincias de Misiones, Formosa, Corrientes y Chaco, durante los años 
2014 a 2015. Para las pruebas de detección, se tomaron muestras foliares de todas las estacas 
colectadas, las cuales fueron mantenidas en invernadero en condiciones controladas de 
temperatura y humedad. Las mismas exhibieron síntomas de mosaico con diferente grado de 
intensidad.  

Purificación viral. Para la misma se partió de hojas de N. benthamiana cosechadas 
25-30 días después de la inoculación mecánica con extracto de hojas de un clon de mandioca 
fehacientemente infectado con CsCMV. Al final del proceso, se obtuvieron cuatro bandas en 
un gradiente continuo de sacarosa las que, luego de extraídas, se ultracentrifugaron. Los 
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pellets fueron resuspendidos en tampón fosfato de sodio 0,01 M y se determinó la absorbancia 
entre 260 y 330 nm, para calcular pureza y concentración viral y, además, se realizaron 
observaciones de cada banda al microscopio electrónico.  

Serología. A los fines de obtener un antisuero policlonal para CsCMV, se inyectó el 
virus purificado emulsionado con adyuvante completo de Freund en una coneja New Zealand 
(aplicaciones intradérmicas múltiples) del virus purificado. A los 28 días, la segunda 
inyección (virus purificado + adyuvante incompleto de Freund) se aplicó vía intramuscular. 
Se efectuaron tres sangrías a los 20 días de la primera y a los 14 y 22 desde la segunda 
inyección, respectivamente.  

Para el diagnóstico serológico, se empleó la técnica de DAS-ELISA. El antígeno fue 
macerado en tampón extracción, en relación 1/100 (p/v).  

Las lecturas de 405nm (A405) se registraron mediante un espectrofotómetro vertical 
(Dynatech Laboratories, Modelo MRX), a partir de los 15 min de puesto el sustrato y a 
intervalos de 15 min. Para el análisis, se consideró el tiempo de incubación en sustrato en el 
cual fue máxima la diferencia entre la lectura de A405 de los testigos sanos y enfermo. Los 
resultados se analizaron teniendo en cuenta el punto crítico, calculado a partir de seis plantas 
libres de CsCMV provenientes de un clon de mandioca saneado, a través de cultivo in vitro de 
meristemas caulinares. 

Pruebas moleculares. Para realizar la detección por RT-PCR se extrajo ARN del 
material vegetal con el método CTAB modificado para hojas de mandioca (Carvajal-Yepes et 
al., 2014) y la síntesis del ADN complementario se realizó con cebadores hexámeros que 
hibridan al azar (Invitrogen, Life technologies) y con la enzima de retro-transcripción M-
MLV (Promega Corporation).  

El CsCMV se detectó empleando cebadores universales para potexvirus siguiendo la 
descripción de Di Feo et al. (2015). Para confirmar los resultados de ELISA y RT-PCR, 
algunos de los productos de PCR fueron secuenciados.  

Para la clonación, se empleó el vector pGEM®-T Easy, siguiendo las especificaciones 
del fabricante (Promega Corporation. Madison, USA). Las secuencias de nucleótidos 
deducidos fueron comparadas con las de otros virus previamente caracterizados, que están 
disponibles en Genbank National Center of Biotechnology Information, empleando el 
programa BLATSN y BLASTX (www.ncbi. nlm.nih/BLAST). 
 

Resultados  
Purificación viral. Las determinaciones espectrofotométricas (A260 y A280) y las 

observaciones al microscopio electrónico de las bandas obtenidas, permitieron concluir que la 
inferior exhibió alta concentración de viriones no agregados y adecuada pureza, por lo que se 
la escogió para producir el antisuero. 

Diagnóstico serológico. De un total de 109 muestras procedentes de Formosa y 119, 
de Misiones, 92,7% y 70,6% estuvieron infectadas con CsCMV (Tabla 1). Por otra parte, en 
Corrientes se determinó que, de siete plantas recolectadas, sólo una resultó negativa para 
CsCMV. En Chaco, las 10 plantas evaluadas resultaron positivas para el virus. 
 
Tabla 1. Muestras de Formosa y Misiones, analizadas por DAS-ELISA con CsCMVas 

FORMOSA MISIONES 

Lotes Número de plantas 
muestreadas 

Número de plantas 
infectadas Lotes Número de plantas 

muestreadas 
Número de plantas 

infectadas 
1 19 11 1 11 11 
2 16 16 2 16 13 
3 17 17 4 1 1 
4 14 14 5 10 2 
5 8 8 7 6 4 
6 9 9 8 3 1 
7 14 14 9 5 4 
8 2 2 10 3 2 
9 10 10 11 5 3 
- - - 12 26 10 
- - - 13 33 33 

Total 109 101  (92,7%) Total 119 84 (70,6%) 
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Validación por RT-PCR y secuenciación de los resultados. De un total de 45 plantas 

probadas por RT-PCR, el 75,6% se encontraba infectado con CsCMV, todas ellas con 
síntomas de mosaico foliar de distinta intensidad. Los resultados obtenidos coincidieron en un 
100% con los de DAS-ELISA, tanto en los positivos como negativos.  

Fueron seleccionados 10 productos de PCR con cebadores universales para 
potexvirus, que se enviaron a secuenciar a Macrogen Inc (Korea).  

Los resultados de la secuenciación por BLASTN, confirmaron las secuencias de los 
productos amplificados por PCR. En la tabla 2, se muestra el porcentaje de identidad que 
presentan comparadas con la secuencia que mostró mayor similitud, pre-existente en el 
GenBank, lo que nos permite confirmar la identidad del CsCMV amplificado por PCR. 

 
Tabla 2. Similaridad en nucleótidos (nt) y aminoácidos (aa), respectivamente, con la 
secuencia Cassava common mosaic virus aislado Parana (Genbank JF913280.1) con los 
clones secuenciados 

Clon      Similaridad (%) 
                     nt/aa          
1A 94/99 
2A 93/99 
3A 94/99 
5A 90/99 
6A 88/98 
7A 89/99 
8A 89/99 
9A 89/99 
10A 92/98 
11A 90/99 

 
Discusión  

 De las distintas enfermedades que afectan al cultivo de mandioca, sólo algunas tienen 
probada etiología viral. Las más importantes, por su alta incidencia y severidad de los 
síntomas, son causadas por Cassava mosaic virus (Genus Begomovirus) y Cassava brown 
streak virus (Genus Ipomovirus), en África (Legg et al., 2015). En las Américas, Cassava 
common mosaic virus es el agente causal de CCMD (Calvert et al., 2012). CsCMV y CCMD 
han sido oficialmente reportados en México (Elliot y Zettler, 1986), Venezuela (Chaparro- 
Martínez y Trujillo-Pinto, 2003), Colombia, Brasil y Paraguay (Calvert et al., 2012) y 
recientemente en Argentina (Di Feo et al., 2015). 

La propagación vegetativa de la mandioca, a través de ramas procedentes de unas 
pocas plantas madres, favorece la distribución inadvertida de patógenos sistémicos, resultando 
en una alta incidencia de algunos de ellos, como el CsCMV. Además, este virus es fácilmente 
transmisible a través de herramientas (Calvert et al., 2012).  El intercambio de material de 
propagación entre provincias y su ingreso desde países limítrofes como Brasil y Paraguay, 
aumenta la posibilidad de diseminación de éste y de otros virus. 

La alta frecuencia de CsCMV y de la enfermedad por él causada,  en las provincias 
del NEA sugiere que el manejo de material de propagación resulta inapropiado, pues facilita 
su diseminación.  

La alta similaridad de las secuencias obtenidas en este trabajo, con el aislado de 
Parana (Brasil) disponible en GenBank, podría estar relacionado con un posible ingreso de 
estacas para plantación desde el país limítrofe.  

Al comparar los resultados de RT-PCR y ELISA, se deduce que la prueba serológica 
es un método eficiente y sensible en la detección de CsCMV,  dada la inexistencia de falsos 
positivos/negativos en el indexado del material. El antisuero de producción local es altamente 
sensible y específico.  

La observación de gran variabilidad de síntomas foliares y los diferentes porcentajes 
de plantas infectadas con CsCMV en las distintas provincias del NEA, podrían estar 
indicando presencia de otros agentes patogénicos reportados en mandioca (Carvajal-Yepes et 
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al., 2014) cuya interacción con CsCMV produciría un efecto de acumulación de este virus en 
la planta.  

 
Conclusión 

La profundización en las investigaciones permitirá indagar sobre la naturaleza de las 
patologías virales y establecer medidas de manejo integrado adecuadas, que se 
complementarán con la producción y distribución de propágulos de sanidad controlada, 
obtenidos por cultivo in vitro de meristemas combinado con termoterapia. Se deben extender 
estos métodos a otros virus reportados en la región y, sobre todo, investigar cambios en la 
incidencia de los mismos (incluyendo plantas hospederas intermediarias). El uso de 
herramientas bioinformáticas brindará más información acerca de la epidemiologia de 
distintas cepas de estos virus y las posibles fuentes de infección. Hasta tanto esto pueda 
implementarse, se recomienda, en lo posible, iniciar los cultivos con material propio de 
propagación, a los fines de evitar la introducción y dispersión de patógenos virales no 
presentes en el lote de producción, ya que, de acuerdo a nuestros estudios y a observaciones in 
situ, las virosis de mandioca poseen alta prevalencia e incidencia en todas las provincias 
productoras del NEA.  
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Resumo  
No sistema de produção da mandioca (Manihot esculenta Crantz) a principal via de 

propagação é assexuada. Entretanto, a transferência de genes via melhoramento genético 

clássico necessita de propagação sexuada, que é limitada pelo não florescimento de muitos 

genótipos. Por outro lado, a enxertia pode ser utilizada para induzir florescimento em acessos 

elite. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi verificar o pegamento da enxertia em 

mandioca.Utilizou-se enxertia de garfagem em fenda cheia, com diâmetro do caule entre 4 a 7 

mm nos genótipos BRS Formosa e BGM0823 (M. esculenta) e BGM0528 (M. flabellifolia), 

considerando os seguintes tratamentos: T1: auto enxertia BGM0823; T2: auto enxertia 

BGM0528; T3: auto enxertia BRS Formosa; T4: BRS Formosa sobre BGM0823; T5: BRS Formosa 

sobre BGM0528; T6:BGM0823sobre BRS Formosa; T7: BGM0528sobre BRS Formosa; T8: 

BGM0823sobre BGM0528; T9:BGM0528sobreBGM0823. O pegamento médio da enxertia foi 

de 65 %, embora houveram algumas combinações de copa/porta-enxerto com pegamento 

acima de 80 %. O uso da espécie M. flabellifolia mostrou-se mais eficiente apenas como porta-

enxerto. 
Palavras Chave: Melhoramento genético, Propagação de plantas. 
 

Introdução 
Conhecida pela rusticidade e pela importante relevância social a cultura da mandioca 

(Manihot esculenta Crantz) possui grande adaptabilidade aos diferentes ecossistemas, o que 
possibilita seu cultivo praticamente em todo território nacional. Contudo, a baixa produtividade 
nacional tem sido associada ao manejo inadequado das lavouras, bem como pelo uso de 
variedades de baixo potencial produtivo. Um das grandes barreiras para o desenvolvimento de 
novas variedades de mandioca está relacionado à ausência ou reduzido florescimento de muitos 
genótipos, o que dificulta a transferência de genes de interesse para variedades elite via 
melhoramento clássico.    

A indução do florescimento em mandioca poderia contribuir para a geração de 
populações segregantes de modo a combinar características desejáveis presentes em diferentes 
parentais. A enxertia tem sido apontada como uma técnica viável para indução floral, pois 
promove a transferência de elementos móveis por toda a planta, tais como água, nutrientes, 
metabólicos, proteínas (MUDGEET al., 2009). Neste caso, o uso de porta-enxertos com 
florescimento abundante poderia transferir substâncias relacionadas ao florescimento para os 
enxertos que não florescem. O objetivo deste trabalho foi verificar a viabilidade do uso da 
enxertia utilizando diferentes enxertos que não florescem (variedades e espécies) e porta-
enxertos com elevado florescimento. 

 

Material e Métodos 
O trabalho foi desenvolvido em casa-de-vegetação na Embrapa Mandioca e 

Fruticultura, em Cruz das Almas (BA), coordenadas 12°40’19’’ de Latitude Sul e 39°06’22’’ de 
Longitude Oeste, a 220 m de altitude, no período de fevereiro a abril de 2015. A casa-de-
vegetação foi coberta por telado do tipo sombrite, de cor preta, com 50% de sombreamento. No 
local do experimento os dados foram registrados por Termohigrômetro HOBO, onde ocorreu 
uma variação de Temperatura entre 20 e 35 ºC e Umidade relativa entre 50% e 80%. 
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Os genótipos utilizados foram três acessos de mandioca oriundos do Banco Ativo de 
Germoplasma de Mandioca (BAG-Mandioca) da Embrapa Mandioca e Fruticultura. 
Inicialmente foram plantadas 400 manivasde 10 e 12 cm dos genótipos BRS Formosa 
eBGM0823(ambas M. esculenta) e 400 sementes de BGM0528 (M. flabellifolia) para serem 
usadas como enxerto e porta-enxerto, respectivamente. O substrato utilizado foi composto por 
uma mistura de terra de subsolo, verrmiculita e esterco de galinha curtido (2:2:1, v:v) com 
adubação de 300g de sulfato de amônia e 400g de superfosfato simples, sendo acondicionado 
nos sacos de polietileno, com dimensões de 10 x 25cm. 

Os porta-enxertos e enxertos com origem de propagação vegetativa atingiram a fase de 
enxertia aos 20 dias aproximadamente, e para os porta-enxertos e enxertos de origem seminal 
esse período foi de 30 dias após a semeadura. Após esse período foram iniciados os tratamentos 
que consistiram de: 
T1: auto enxertia BGM0823 
T2: auto enxertia BGM0528 
T3: auto enxertia BRS Formosa 
T4: BRS Formosa (enxerto) x BGM0823 (porta-enxerto) 
T5: BRS Formosa (enxerto) x BGM0528 (porta-enxerto) 
T6: BGM0823(enxerto) x BRS Formosa (porta-enxerto) 
T7: BGM0528(enxerto) x BRS Formosa (porta-enxerto) 
T8: BGM0823(enxerto) x BGM0528 (porta-enxerto) 
T9: BGM0528(enxerto) x BGM0823 (porta-enxerto) 

O método de enxertia utilizado foi o de garfagem em fenda cheia. Para a realização dos 
procedimentos, o porta-enxerto teve seu caule decepado, abrindo-se uma fenda longitudinal (1,0 
cm). Em seguida foi obtido o garfo também decepando a porção média do tronco da muda, 
confeccionando uma cunha em bisel duplo, expondo os tecidos do câmbio. Para estes 
procedimentos utilizou-se uma lâmina de aço inox. Em seguida, realizou-se a união enxerto e 
porta-enxerto, fixando-os com um pregador de plástico e um saco plástico transparente 
(5x23cm) protegendo assim a região enxertada, evitando seu ressecamento e perda excessiva da 
turgidez, bem como o excesso de umidade. 

O sistema de irrigação por microaspersão foi utilizado diariamente sobre copa das 
plantas, os sacos plásticos com as mudas enxertadas ficaram suspensas sobre uma bancada de 
ferro aproximadamente 0,5 m do solo. Após sete dias da enxertia foi retirado o saco plástico 
transparente, e após cinco dias o pregador. 

O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado em esquema fatorial simples 3 
x 3 (combinação de três portas-enxertos x três copas) totalizando nove tratamentos, com três 
repetições e 20 indivíduos por repetição. A avaliação do pegamento ocorreu trinta dias após a 
realização dos enxertos, obtendo-se a percentagem de pegamento. Os dados foram submetidos à 
análise de variância, e as médias, ao teste de tukey, a 5% de probabilidade.  

 

Resultados e Discussão 
O pegamento médio da enxertia foi de 65%, embora houve algumas combinações de 

copa/porta-enxerto com melhores resultados, a exemplo das combinações BRS Formosa sobre 
BGM0823 (78%) eBGM0823 x BGM0528 (82%). À exceção do genótipo BGM0823 a 
autoenxertia resultou em maior taxa de pegamento dos enxertos (77% para BRS Formosa e 88% 
para BGM0528) (Tabela 1). De acordo com Paiva e Gomes (2011), o sucesso da enxertia está 
ligado a uma eficiente junção no ponto de enxertia, associada à similaridade de diâmetro do 
caule, junção dos vasos condutores e lignificação dos tecidos dos enxertos e porta-enxertos. 

De modo geral não se observou diferença significativa para pegamento da enxertia 
quando se utilizou as variedades BRS Formosa, BGM0823 e BGM0528 como porta-enxertos. O 
mesmo foi verificado para as variedades BRS Formosa e BGM0823 como enxerto. Porém, o 
uso da espécie M. flabellifolia (BGM0528) como enxerto não se mostrou bastante efetiva 
quando enxertada em M. esculenta (BRS Formosa e BGM0823) (Tabela 1). 
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Tabela 1.Percentagem de pegamento da enxertia, para as combinações de variedades como 
enxerto e porta-enxerto de mandioca, 30 dias após a enxertia. Embrapa Mandioca Fruticultura 
(BA). 2015. 

Porta-enxerto 
Pegamento da enxertia (%) 

BRS Formosa BGM0823 BGM0528 
BRS Formosa 77 Aa 78 Aa 48 Ba 

BGM0823 65 Aa 65 Aa 60 ABa 
BGM0528 67 Aa 82 Aa 88 Aa 

Média 69 75 65 
CV(%) 34,79 21,53 33,92 

Medias seguidas mesma letra maiúscula na coluna e minúsculas na linha não diferem estatisticamente 
entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 

 
O pegamento da enxertia foi bastante reduzido na combinação BGM0528 x BRS 

Formosa (48%). Por outro lado, a combinação BGM0528x BGM0823 também não foi bastante 
efetiva para geração de mudas enxertadas (60% de pegamento). Portanto, observou-se que a 
espécie M. flabellifolia (BGM0528) apresenta algumas restrições para uso como enxerto 
utilizando M. esculenta como porta-enxerto. Uma explicação para este reduzido pegamento, 
pode ser a pequena junção dos caules durante a enxertia, de forma a prejudicar o fluxo normal 
de foto-assimilados e a lignificação de tecidos da variedade porta-enxerto com o enxerto. Em 
função desta variação no pegamento da enxertia com uso de diferentes espécies para uso como 
porta-enxerto deve ser melhor explorada para aumentar e eficiência do pegamento. De acordo 
Carmo (2008) a incompatibilidade entre enxerto e porta-enxerto em seringueira pode ser devida 
à variabilidade presente nas mudas oriundas de sementes. Esta hipótese pode ser adequada à 
mandioca considerando que da mesma foram que a seringueira trata-se de uma espécie 
heterozigótica, na qual cada semente é um genótipo único sujeito as interações específicas com 
o ambiente. 
 

Conclusão 
1) O pegamento da enxertia em mandioca visando a indução de florescimento pode ser maior 

que 65 % dependendo da combinação de enxerto x porta-enxerto; 

2) O uso da espécie M. flabellifolia (BGM0528) mostrou-se mais eficiente com porta-enxerto. 
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Temática: Fitotecnia 
 

Resumo 

Objetivou-se com este trabalho avaliar a produtividade e o cozimento das raízes 
tuberosas da mandioca de mesa submetida a diferentes arranjos de plantas em cultivos com 
colheitas precoces. O experimento foi instalado no delineamento experimental de blocos ao 
acaso, no esquema fatorial 2x4, com quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos por 
duas épocas de colheita (seis e oito meses) e três arranjos de plantas (1,00 x 1,00; 1,00 x 0,80 
e 0,80 x 0,80 m). Cada parcela experimental apresentava cinco metros de largura por cinco m 
de comprimento. Avaliaram-se as variáveis: número de raízes por planta, comprimento e 
diâmetro das raízes, produtividade total e comercial, e tempo de cozimento. A produtividade 
comercial foi maior na colheita com 8 meses de ciclo e no arranjo de plantas 0,80 x 0,80 m, 
mas o cozimento foi mais rápido nos arranjos de plantas mais espaçados. A colheita com 6 ou 
8 meses de ciclo não interferiu no tempo de cozimento das raízes tuberosas. 

 
Palavras Chave: Manihot esculenta, idade da planta, produtividade de raízes, qualidade 
culinária. 

Introdução 

O sistema de cultivo da mandioca (Manihot esculenta Crantz) apresenta bastante 
variação, pois em algumas regiões a mandioca é tida como cultura de subsistência e em outros 
locais ela é cultivada com maior emprego de tecnologia. Uma das tecnologias de maior 
simplicidade de aplicação e que possibilita uma melhor utilização de luz, água e nutrientes 
pelas culturas consiste na utilização do arranjo ideal de plantas na área de plantio (Soratto et 
al., 2011). 

Na cultura da mandioca, tem-se observado que o incremento na densidade de plantas 
por área aumenta até certo ponto a produtividade de raízes para depois diminuí-la (Takahashi 
& Guerrini, 1998). No entanto, o arranjo de plantio pode ser ajustado dependendo do ciclo da 
cultura, ou seja, da época em que se pretende realizar a colheita das raízes de reserva. Aguiar 
et al. (2011) verificaram que o uso de plantios mais espaçados, possibilitou a realização de 
colheitas precoces com 6, 8, e 10 meses de ciclo e com bons níveis de produtividade 
comercial. Além disso, nas colheitas precoces, normalmente, as raízes tuberosas apresentam 
menores teor de fibra e tempo de cozimento, bem como melhor qualidade sensorial (Lorenzi, 
1994). Contudo, há evidências de que mandiocas colhidas precocemente com 6 meses de 
ciclo podem não cozinhar se houver elevada precipitação pluvial nos dias que antecedem a 
colheita (Oliveira et al., 2009), o que indica que diversos fatores podem influenciar no 
cozimento da mandioca (Lorenzi, 1994). Dessa forma, ainda não se sabe se há um melhor 
arranjo de plantio que resulta em maior produtividade e qualidade culinária da mandioca de 
mesa colhida precocemente. 

Objetivou-se com este trabalho avaliar a produtividade e o cozimento das raízes 
tuberosas da mandioca de mesa submetida a diferentes arranjos de plantas em cultivos com 
colheitas precoces. 



 

09 a 13 de Novembro de 2015, Foz do Iguaçu - PR. 

 Material e Métodos 

O experimento foi conduzido em área de produção de mandioca, localizada no 
município de São Manuel - SP (22º 77’ S; 48º 57’ W e 740 m de altitude). O solo do local é 
um Latossolo Vermelho distrófico, de textura arenosa, com as seguintes características 
químicas na camada de camada de 0-20 cm: matéria orgânica = 13 g dm-3; pH (CaCl2 0,01 
mol L-1) = 4,8; P (resina) = 7 mg dm-3; K, Ca, Mg e H+Al, 0,8, 10, 4 e 23 mmolc dm-3, 
respectivamente; e saturação por bases de 41%. 

O experimento foi instalado no delineamento experimental de blocos ao acaso, no 
esquema fatorial 2x4, com quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos por duas 
épocas de colheita (seis e oito meses) e três arranjos de plantas (1,00 x 1,00; 1,00 x 0,80 e 
0,80 x 0,80 m). Cada parcela experimental apresentava cinco metros de largura por cinco m 
de comprimento. A área útil foi constituída pelas fileiras centrais, desprezando-se 0,50 m em 
ambas as extremidades de cada fileira. 

O preparo do solo para o plantio da mandioca foi realizado de forma convencional 
com uma aração e duas gradagens. A adubação de base foi realizada com 60 kg ha-1 de P2O5 
(superfosfato simples) e 40 kg ha-1 de K2O (cloreto de potássio). O plantio foi realizado 
manualmente em 05/09/2014, distribuindo-se nos sulcos abertos manivas-semente da 
variedade local denominada de “Amarela”. Foram utilizadas manivas-semente com 20 cm de 
comprimento, retiradas do terço médio de plantas sadias com 12 meses de idade. As manivas 
foram distribuídas no sulco de acordo com a densidade de plantas estabelecida em cada 
tratamento e, em seguida, fecharam-se os sulcos. A emergência da mandioca ocorreu em 
01/10/2014. A aplicação de N em cobertura foi realizada em 03/11/14 com 40 kg ha-1 de N 
(ureia). O controle fitossanitário e o controle de plantas daninhas foram realizados de acordo 
com as recomendações técnicas para a cultura na região. 

A colheita do experimento foi realizada com 6 e 8 meses de ciclo, arrancando-se 
manualmente 8 plantas nas linhas centrais da área útil de cada parcela. Foram avaliadas as 
seguintes variáveis: número total e comercial de raízes por planta, comprimento e diâmetro 
médio das raízes, produtividade total e comercial de raízes, e tempo de cozimento das raízes. 
Foram consideradas como comercializáveis aquelas raízes tuberosas sem defeitos e/ou 
deformações e com diâmetro maior que 40 mm. A análise do tempo de cozimento foi 
realizada de acordo com a metodologia descrita por Oliveira et al. (2005). 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias dos 
tratamentos foram comparadas pelo teste t (DMS) a 5% de probabilidade. 

Resultados e Discussão 
O número total e comercial de raízes tuberosas por planta foi afetado pela interação 

época de colheita (E) x arranjo de plantas (A) (Tabela 1). Na colheita com 6 meses de ciclo o 
arranjo de plantas de 1,00 x 0,80 m apresentou número total de raízes por planta superior ao 
da colheita com 8 meses e aos dos outros arranjos de plantas (Tabela 2). Porém, na colheita 
com 8 meses de ciclo o número total de raízes por planta não diferiu entre os arranjos de 
plantas estudados (Tabela 2). O número de raízes comerciais por planta foi maior na colheita 
mais tardia, em que o arranjo 1,00 x 0,80 m proporcionou número de raízes comerciais 
superior aos dos demais arranjos. No entanto, na colheita precoce, ou seja, aos 6 meses o 
arranjo 0,80 x 0,80 m resultou num número de raízes comerciais de cerca de 2,7 vezes maior 
que nos demais arranjos estudados. Contudo, quando o adensamento de plantio é muito alto, 
normalmente, há uma redução nas quantidades de raízes comerciais, mesmo em colheitas 
precoces (Aguiar et al., 2011), o que não ocorreu nesta pesquisa em função do adensamento 
menos expressivo. 

O comprimento médio das raízes não sofreu influência dos fatores estudados e foi em 
média de 22,5 cm (Tabela 1). Já o diâmetro médio das raízes foi influenciado apenas pelas 
épocas de colheitas, de modo que na colheita aos 8 meses os diâmetros das raízes tuberosas 
foram maiores (Tabela 1). 
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Tabela 1. Características agronômicas e de cozimento da cultura da mandioca de mesa em 
função das épocas de colheita e dos arranjos de planta, e análise de variância. 

Fonte de variação 
Características(1) 

NTRP NCRP CMR DMR PT PC TC PC 
 (n pl-1) (n pl-1) (cm) (cm) (t ha-1) (t ha-1) (s) (%) 
Épocas (E)         

6 8,5 0,4 23,5a 3,0b 16,3b 1,9b 1357a 44,5 
8 8,0 3,0 21,6a 3,7a 19,6a 13,4a 1370a 40,6 

Arranjos (A)         
1,00 x 1,00 8,4 1,4 22,8a 20,0a 14,7c 6,5b 970c 53,2 
1,00 x 0,80 9,9 2,1 23,0a 19,9a 19,9a 6,9b 1319b 46,4 
0,80 x 0,80 6,6 1,7 21,8a 20,0a 19,2b 9,5a 1800a 28,2 

 _________________________ ANOVA (Probabilidade de F) _________________________ 
Épocas (E) NS <0,001 NS <0,001 0,010 <0,001 NS NS 
Arranjos (A) <0,001 <0,001 NS NS 0,004 0,022 <0,001 <0,001 
Interação E x A 0,033 <0,001 NS NS NS NS NS <0,001 
CV (%) 15,8 12,3 10,6 5,4 15,5 17,0 3,8 12,4 
Médias seguidas de letras iguais nas colunas não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste t 
(DMS). NS, não significativo pelo teste F. (1)NTRP = número total de raízes por planta; NCRP = 
número comercial de raízes por planta; CMR = comprimento médio das raízes; DMR = diâmetro 
médio das raízes; PT = produtividade total de raízes; PC = produtividade comercial de raízes; TC = 
tempo de cozimento; PC = porcentagem de palitos cozidos em 30 minutos (1800 s). 
 
Tabela 2. Desdobramento da interação significativa entre épocas de colheita e arranjos de 
planta para as variáveis número total e comercial de raízes por planta, e porcentagem de 
palitos cozidos em 30 minutos. 

Épocas de colheita 
Arranjos de planta 

1,00 x 1,00 1,00 x 0,80 0,80 x 0,80 

Número total de raízes por planta (n pl-1) 
6 9,0aB 10,9aA 5,8aB 
8 7,8aA 8,9bA 7,4aA 

Número comercial de raízes por planta (n pl-1) 
6 0,3bB 0,3bB 0,8bA 
8 2,6aB 3,9aA 2,6aB 

Palitos cozidos (%) 
6 52,1aA 43,8aB 37,6aB 
8 54,2aA 49,0aA 18,8bB 

Médias seguidas de letras iguais, minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas, não diferem entre si 
a 5% de probabilidade pelo teste t (DMS). 

 
As produtividades total e comercial foram influenciadas pelos fatores isolados 

(Tabela 1). Na colheita precoce com 6 meses de ciclo as produtividades total e comercial 
foram menores que na colheita realizada dois meses mais tarde, o que concorda com os 
resultados de Aguiar et al. (2011). A maior produtividade total de raízes ocorreu no arranjo 
1,00 x 0,80 m, seguido dos arranjos 0,80 x 0,80 e 1,00 x 1,00 m, respectivamente (Tabela 1). 
A maior produtividade de raízes do arranjo 1,00 x 0,80 m é resultado do maior número total 
de raízes por planta, uma vez que, o comprimento e o diâmetro das raízes não diferiram entre 
os arranjos estudados (Tabelas 1 e 2). Diferentemente da produtividade total a produtividade 
comercial de raízes foi maior no arranjo de plantas mais adensado, enquanto nos arranjos 
mais espaçados a produtividade comercial não diferiu. A maior produtividade comercial do 
arranjo 0,80 x 0,80 m foi resultado do maior número de raízes comerciais, especialmente na 
colheita mais precoce. Em geral, o adensamento das plantas na cultura da mandioca tende e 
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resultar na formação de plantas com raízes mais curtas (Silva et al., 2013), como ocorreu 
nesta pesquisa, apesar das diferenças não terem sido significativas (Tabela 1). Assim, como 
no arranjo mais adensado a raízes ficaram um pouco mais curtas elas armazenaram mais 
assimilados até a primeira colheita, o que resultou num número e produtividade um pouco 
maior que nos arranjos mais espaçados, ou seja, o tamanho menor das raízes foi compensado 
pelo maior número de plantas por área. Contudo, vale destacar que em colheita precoce com 6 
meses de ciclo o uso de arranjos de planta muito adensado como 1,00 x 0,50 m, resulta em 
baixa porcentagem de raízes comercializáveis quando em comparação a plantios mais 
espaçados (Aguiar et al., 2011). 

Quanto ao tempo de cozimento verificou-se que o cozimento foi mais rápido nos 
arranjos mais espaçados, ou seja, o adensamento apesar de ter aumentado a produção de 
raízes diminuiu o tempo de cozimento, o que não é interessante (Tabela 1). Além disso, a 
maior produção nos espaçamentos mais adensados está relacionada principalmente com o 
maior número de plantas por área. Assim, apesar dos plantios mais espaçados terem resultado 
em menor produtividade comercial na colheita precoce, o cozimento das raízes foi melhor. 
Esses resultados concordam com os de outros autores de que colheitas precoces proporcionam 
raízes com menor tempo de cozimento e teor de fibras e melhor qualidade sensorial da massa 
cozida (Lorenzi, 1994). 

A porcentagem de palitos cozidos foi afetada pelos arranjos de planta e pela interação 
E x A (Tabela 1). Apenas no arranjo mais adensado a porcentagem de palitos cozidos foi 
maior na colheita aos 6 meses (Tabela 2). Porém, independente da época de colheita a 
porcentagem de palitos cozidos foi maior nos arranjos mais espaçados. 

Conclusão 

A produtividade comercial foi maior na colheita com 8 meses de ciclo e no arranjo de 
plantas 0,80 x 0,80 m, mas o cozimento foi mais rápido nos arranjos de plantas mais 
espaçados. A colheita com 6 ou 8 meses de ciclo não interferiu no tempo de cozimento das 
raízes. 
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Temática: Fitotecnia 
 

Resumo  

A produção de mandioca de mesa é uma atividade importante como alimento e como 
fonte de renda e emprego na agricultura familiar. Entretanto, a carência de mão de obra e os 
esforços físicos exigidos se apresentam como limitantes para a ampliação das lavouras. Uma 
possibilidade para a superação de tais entraves é o uso de lona plástica para a cobertura do 
solo de canteiros. A recomendação e a viabilização da mecanização desse sistema exige, entre 
outras definições, conhecer o comportamento dos cultivares nesse novo ambiente e a melhor 
forma de disposição das manivas no plantio. Para tanto, foi conduzido um experimento com 
delineamento blocos casualizados e com dois tratamentos: T1-plantio das manivas na posição 
horizontal e T2-plantio das manivas na posição vertical, ambos sobre canteiros revestidos 
com lona plástica e com quatro repetições. O cultivar utilizado foi o IAC 576/70. T2 
apresentou peso de rama sem cepa e produção de raízes refugo, comercial e total superiores 
ao do sistema de plantio das manivas na posição horizontal, mas com padrão de raiz inferior e 
superior necessidade de esforço físico para a colheita em relação a esse último. O uso da 
cobertura plástica eliminou o uso de mão de obra entre o plantio e a colheita. 

 
Palavras Chave: mandioca de mesa, plasticultura, posição das manivas no plantio. 
 

Introdução 
 

O cultivo de mandioca de mesa (aipins) é uma atividade muito presente na agricultura 
familiar. Nesse segmento de agricultores, as raízes são utilizadas como alimento de 
subsistência e cada vez mais como matéria prima geradora de renda e de emprego. Entretanto, 
a crescente carência de mão de obra somada aos esforços exigidos para a realização de 
algumas tarefas se apresentam como limitantes para a ampliação das lavouras. Neubert et al. 
(2011) concluíram que numa determinada condição o controle manual de plantas espontâneas 
exigiu praticamente o dobro de mão de obra em relação ao controle misto (químico+manual). 
No caso do uso de herbicidas há que se considerar ainda as reduzidas opções com registro 
para a cultura, a possibilidade de contaminações e a demanda da sociedade por produtos cada 
vez mais limpos. Essa realidade indica a necessidade de se buscar sistemas de cultivos 
alternativos que contemplem a redução de mão de obra e de esforços, além de produzir 
quantidades com qualidade de produto e do ambiente. 

Nesse contexto, o uso de lona plástica para a cobertura de canteiros se apresenta como 
uma possibilidade. É do conhecimento que a cobertura do solo com filmes plásticos tem 
funções como protegê-lo contra erosões e controlar o surgimento de plantas espontâneas. Não 
obstante, também modifica a temperatura do solo e do ar próximo a esse e reduz perdas de 
umidade do solo e da umidade do ar nas suas proximidades, entre outros impactos. Aniekwe 
et al. (2004) comparando cultivos com e sem cobertura plástica registraram diferenças de 
temperatura significativas entre cultivos nas profundidades de 15 e 30 cm do solo pela parte 
da manhã. Já no período da tarde, essas diferenças não foram significativas. Importante 
observar que nos cultivos com cobertura plástica a produção de raízes por planta (em kg) foi 
maior, indicando adaptabilidade da cultura a esse novo meio. Não obstante, para a viabilidade 
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dessa prática além da questão econômica assume-se como desejável ser possível a sua 
execução integralmente mecanizada. Para tanto, a forma de disposição da maniva poderá ser 
fator limitante, pois se visualiza como de facilidade maior para o plantio sobre o plástico a 
posição vertical.   

O presente trabalho teve o objetivo de avaliar o comportamento do cultivar IAC 
576/70 em dois modos de disposição de manivas cultivadas em canteiros cobertos com lona 
plástica, como investigação preliminar e orientadora para a formulação de posterior proposta 
de pesquisa mais completa sobre o assunto.  

 

 Material e Métodos 

O experimento foi realizado na área da Epagri-Estação Experimental de Urussanga, 
município de Urussanga-SC. O plantio ocorreu em 16/11/2012 e a avaliação final em 
09/07/2013. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados, com quatro repetições 
e dois tratamentos (T1-plantio das manivas na posição horizontal; T2-plantio das manivas na 
posição vertical). As manivas plantadas na posição horizontal possuíam 15 cm de 
comprimento e aquelas para a posição vertical, 20 cm. No plantio dessas últimas, as manivas 
ficaram enterradas em 2/3 do comprimento. As parcelas foram formadas por canteiros com 
1,10 m de largura no topo, 0,25 m de altura por 14,4 metros de comprimento. Cada parcela 
recebeu 36 plantas, divididas em duas linhas com plantio descompassado sobre cada canteiro. 
O espaçamento entre plantas na linha foi de 0,80 m, 0,60 m entre linhas sobre os canteiros e a 
distância entre linhas de um canteiro e de outro foi de 1,15 m, correspondendo a 0,70 m2 por 
planta. A adubação obedeceu ao preconizado pelo Manual de adubação e calagem (2004) e 
foi realizada a lanço antes da construção dos canteiros por meio de enxada rotativa 
encanteiradora. Depois de construídos, os canteiros foram revestidos até a base com lona 
plástica branca numa face e preta na outra, 150 microns de espessura, na qual se efetuou a 
furação conforme espaçamento citado. Para a disposição das manivas na posição vertical, os 
furos foram realizados com haste de madeira redonda pontiaguda e com 5,0 cm de diâmetro. 
Já para a disposição horizontal, foram realizadas aberturas de 15 cm de comprimento na lona 
plástica para acesso e enterrio das manivas no solo. O cultivar utilizado foi o IAC 576/70. 
Após o plantio, nenhum trato cultural foi realizado até a colheita. Para a avaliação final, 
primeiro foi realizada a decepa, retirado o plástico e providenciado o arranquio. Os 
indicadores avaliados foram: estande, altura das plantas, peso da rama sem cepa, número e 
peso das raízes refugos, comerciais e totais. A separação das raízes em refugos e comerciais 
obedeceu a critérios subjetivos baseados em tamanho e presença de deformações. Para a 
comparação das médias foi utilizado o teste t, sendo que a hipótese de homogeneidade 
de variâncias foi avaliada pelo teste de Levene. Em todos os testes adotou-se o nível de 
significância de 5% (α = 0,05). 

 

Resultados e Discussão 
Em todos os indicadores avaliados e em números absolutos, o tratamento que utilizou 

o plantio das manivas na posição vertical foi superior àquele no qual as manivas foram 
plantadas na posição horizontal.  Entretanto, a análise dos dados não acusou diferença 
significativa para os indicadores estande e altura das plantas e sim para os demais (Tabela 1). 
Para a superioridade dos valores obtidos pelo plantio da maniva na posição vertical o fator 
profundidade pode ter tido influência preponderante. Nessa forma de disposição foi possível o 
controle e enterrio mais profundo das manivas (13,5 cm), enquanto que na forma horizontal, 
além de manivas menores, estas foram alocadas mais na superfície, enterradas cerca de 5,0 
cm. Nessa condição e como o solo coberto do experimento não recebeu irrigação é de se 
supor menor umidade disponível para as plantas do plantio horizontal. Mesmo a mandioca 
sendo considerada como cultivo tolerante à secas, autores relatam a importância da 
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disponibilidade hídrica adequada para a obtenção de produtividades superiores (Alves et al., 
2007; Souza et al., 2010). 

 
Tabela 1 – Comportamento de diferentes indicadores do cultivar IAC 576/70 sob duas formas 
de disposição das manivas em canteiros revestidos com lona plástica. 

Variável 

T1-maniva 
horizontal 

T2-maniva vertical Teste t 

Média 
Desvio 
padrão Média 

Desvio 
padrão t p 

Estande (no de plantas) 28,5 4,72 34,0 2,71 -2,02 0,090 
Altura das plantas (m) 1,88 0,12 1,89 0,10 -0,16 0,879 
Peso rama (kg/parcela) 17,4 2,03 24,6 2,81 -4,16 0,006 
Núm. raízes comerciais1 138 9,95 196 32,51 -3,55 0,012 
Núm. raízes refugo1 72 26,11 162 14,27 -6,00 < 0,001 
Núm. raízes total1 210 24,56 358 46,58 -5,68 < 0,001 
Prod. raízes comercial2 16.329 1131,94 22.222 990,75 -7,84 < 0,001 
Prod. raízes refugo2 2.272 998,86 5.516 298,71 -6,22 < 0,001 
Prod. raízes total2 18.601 887,57 27.738 775,58 -15,50 < 0,001 

1 número médio por parcela  
2 produção de raízes = kg.ha-1 
  

A superior produção de raízes verificada no plantio com disposição vertical foi 
resultante de um maior número de raízes tuberizadas por planta, uma vez que o peso médio de 
raízes nesse tratamento foi menor que no sistema de disposição horizontal. As manivas 
plantadas na posição vertical apresentaram raízes tuberizadas ao longo das mesmas e em 
diferentes profundidades. Mesmo que de forma subjetiva, pode se inferir que com raízes mais 
alongadas e lisas e menor produção de refugos, o plantio na posição horizontal produziu 
raízes de melhor padrão para o mercado. Os comportamentos da temperatura média mensal e 
das precipitações durante a época do experimento estão contidos na Figura 1. 
 

 
Figura 1 – Comportamento da temperatura, da precipitação e da insolação durante o período 
de execução do experimento. 
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O plantio das manivas na posição vertical e/ou em maior profundidade dificultou a 
colheita quando do arranquio, exigindo esforços bem superiores aos do tratamento na posição 
horizontal. Fato semelhante foi relatado por Filho et al. (2003), com foco na profundidade de 
plantio e por EMBRAPA (2015), referente à forma de disposição.  

O período compreendido entre o plantio e a colheita não exigiu o uso de tratos 
culturais e a dispensa da necessidade de mão de obra nesse período se constituiu em 
importante diferencial positivo do uso da lona plástica. Não obstante, a lona utilizada não 
resiste a mais de um cultivo e ainda tende a deixar restos sobre o solo quando da sua retirada.  
  

Conclusão 

- O plantio das manivas do cultivar IAC 576/70 na posição vertical apresentou peso 
de rama sem cepa e produção de raízes refugo, comercial e total superiores ao do sistema de 
plantio das manivas na posição horizontal;  

- O padrão de raízes do plantio das manivas na posição vertical foi inferior ao do 
plantio na posição horizontal e também exigiu maior esforço físico para a colheita;  

- O uso da cobertura plástica eliminou a necessidade de mão de obra no período 
compreendido entre o plantio e a colheita; 

- Importante que trabalhos futuros sobre o uso da plasticultura no cultivo de mandioca 
de mesa incluam a avaliação de tratamentos com e sem cobertura e com e sem irrigação; além 
da determinação de indicadores como profundidade de plantio, umidade e temperatura do solo 
em diferentes profundidades e a análise econômica dos sistemas. 
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Temática: Fitotecnia 

 

Resumo 

Este trabalho teve como objetivo avaliar o potencial de produção de biomassa de sete 
variedades de mandioca no semiárido baiano. Foram avaliadas sete características 
agronômicas da parte aérea e raiz, utilizando delineamento experimental de blocos 
casualizados com quatro repetições. Foram identificadas diferenças significativas entre as 
variedades para todas as características exceto para teor de matéria seca na parte aérea. 
Variações importantes foram identificadas para produtividade de raízes (8,17 a 19,79 t.ha-1), 
matéria fresca (9,36-15,89 t.ha-1) e seca da parte aérea (1,99-3,14 t.ha-1). Foi possível verificar 
o potencial das variedades BRS Verdinha, Isabel de Souza e Mani Branca para alta produção 
de biomassa da parte aérea, e das variedades BRS Amansa Burro, BRS Mulatinha e Izabel de 
Souza para alta produção de matéria seca nas raízes.  
Palavras-chave: Alimentação animal, déficit hídrico, Manihot esculenta Crantz, matéria seca. 
 

Introdução 

Nas regiões tropicais a base alimentar do rebanho é o pasto nativo, cuja produção é 
altamente dependente da sazonalidade de chuvas (LIMA JÚNIOR et al., 2013). 
Especificamente na região semiárida a faixa de precipitação pluvial é estreita e situa-se entre 
250 e 600 mm/ano, concentrada principalmente nos meses de verão. Em grande parte do 
semiárido a agricultura de sequeiro é vulnerável a perdas. Culturas tradicionalmente utilizadas 
na alimentação animal são ainda mais vulneráveis ao cultivo na região semiárida em função 
da sua maior necessidade hídrica. Por outro lado, o uso de culturas mais adaptadas ao 
semiárido pode reduzir a influência climática nos sistemas de produção sendo uma alternativa 
para aporte nutricional do rebanho. Dentre estas espécies, a mandioca (Manihot esculenta 
Crantz) caracteriza-se por ser uma excelente opção para alimentação animal, por ser fonte de 
carboidratos, proteínas, vitaminas, minerais e carotenoides (MODESTO et al., 2004; 
MONTAGNAC et al., 2009).  

Os agricultores geralmente cultivam a mandioca com foco na produção de raízes para 
consumo próprio ou com fonte de renda, enquanto as folhas são deixadas na própria lavoura, 
sem nenhum tipo de aproveitamento. Por outro lado, diversos estudos têm demonstrado que, 
dentro de certos limites, a substituição de alimentos convencionais pelos derivados da 
mandioca, a exemplo da silagem da parte aérea e feno, não afetam negativamente o 
desempenho animal em ruminantes. 

Em diversos países africanos a mandioca é considerada uma cultura de segurança 
alimentar pela sua ampla adaptação a solos marginais e condições irregulares chuvas, 
condições estas que são limitantes para a maioria das culturas agrícolas convencionais 
(ADJEBENG-DANQUAH e SAFO-KANTANKA, 2013). Considerando condições 
semelhantes no Nordeste brasileiro, este trabalho teve como objetivo avaliar o potencial de 
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produção de biomassa de diferentes variedades de mandioca submetidos às condições de 
cultivo no semiárido baiano.  

 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano - Campus de Senhor do Bonfim (BA), localizado no chamado “polígono das secas”. O 
plantio de sequeiro foi realizado em maio de 2013 e a colheita em abril de 2014. Foram 
utilizadas sete variedades de mandioca, sendo três desenvolvidas pela Embrapa Mandioca e 
Fruticultura (BRS Verdinha, BRS Amansa Burro e BRS Mulatinha) e quatro variedades 
locais (Izabel de Souza, Mani Branca, Do Céu e Cigana Preta).  

O delineamento utilizado foi de blocos casualizados com quatro repetições. Cada 
parcela continham 100 plantas (5 linhas com 20 plantas cada), e o espaçamento utilizado foi 
de 0,90 m entre linhas e 0,80 m entre plantas.  

No momento da colheita das raízes (11 meses após plantio), foram avaliadas as 
seguintes caraterísticas: 1) produtividade do terço superior das plantas (PTS – em t.ha-1), 
compreendendo haste (tecido não lignificado) folhas e pecíolos; 2) produtividade das hastes 
(PHA – em t.ha-1), caracterizada pela porção acima do solo e abaixo do terço superior da 
planta; 3) produtividade de raízes (PRZ – em t.ha-1); 4) teor de matéria seca da parte aérea 
(PA-MS– em %); 5) produtividade de matéria seca da parte aérea (PA-Prod-MS – em t.ha-1); 
6) teor de matéria seca das raízes (RZ-MS – em %); 7) produtividade de matéria seca das 
raízes (RZ-Prod-MS – em t.ha-1). 

Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) para delineamento em 
blocos casualizados e teste de média (Scott Knott a 5% de probabilidade) com auxílio do 
pacote agricolae (DE MENDIBURU, 2010) implementado no programa R. 

 

Resultados e Discussão 

Variações genotípicas foram observadas nas diferentes variedades em relação à 
produtividade de biomassa fresca e seca. Houve diferença significativa entre as variedades 
(p≤0,01) para a maioria das características avaliadas, à exceção do teor de matéria seca da 
parte aérea (PA-MS) (Tabela 1). O coeficiente de variação (CV) ficou abaixo de 20% para a 
maioria das características relacionadas à produção de biomassa da parte aérea e raiz, 
mostrando uma adequada precisão experimental.  
 
Tabela 1. Análise de variância para produção de biomassa e proteína em variedades de 
mandioca cultivadas no semiárido baiano. Ano 2013/2014.  

Fontes de 
variação 

GL 
Quadrado médio para cada característica1 

PTS PHA PRZ 
PA-
MS 

PA-Prod-
MS 

RZ-MS 
RZ-Prod-

MS 

Bloco 3 0,94ns 14,75ns 38,70ns 1,65ns 0,12ns 11,58ns 5,74* 

Variedades 6 22,58** 33,26** 72,34** 5,47ns 0,90** 19,52** 7,20** 

Resíduo 18 6,12 6,49 13,94 2,13 0,21 4,07 1,16 
CV   19,94 21,38 25,06 7,2 18,58 7,35 26,29 

1PTS: produtividade do terço superior das plantas (t.ha-1); PHA: produtividade das hastes (t.ha-1); PRZ: 
produtividade de raízes (t.ha-1); PA-MS: teor de matéria seca da parte aérea (%); PA-Prod-MS: 
produtividade de matéria seca da parte aérea (t.ha-1); RZ-MS: teor de matéria seca das raízes (%);RZ-
Prod-MS: produtividade de matéria seca das raízes (t.ha-1). 

 
Em relação à produtividade da parte aérea fresca (PTS e PHA) tanto do terço superior 

quanto de hastes, as variedades de mandioca apresentaram comportamento bastante 
semelhante. Entretanto, diferenças significativas importantes tenham sido observadas nas 
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variedades BRS Amansa Burro, BRS Verdinha, Izabel de Souza e Mani Branca por 
apresentarem as maiores produtividades para estas características. Produtividade do terço 
superior acima de 12,53 t.ha-1 foram observadas para estas variedades (Tabela 2). Diferenças 
varietais significativas não foram observadas (p>0,01) para PA-MS, cuja variação foi de 
18,13 a 21,58%.  

Além da variedade BRS Mulatinha, as quatro variedades mais produtivas para parte 
aérea também o foram para produtividade de raízes frescas (PRZ). Nestas variedades a PRZ 
variou de 14,31 t.ha-1 (BRS Verdinha) a 19,79 t.ha-1 (Isabel de Souza) (Tabela 2). 
Diferentemente da parte aérea, as variedades de mandioca apresentaram diferenças 
significativas para o teor de matéria seca das raízes (RZ-MS). Neste caso os maiores teores 
foram observados nas variedades Cigana Preta (27,78%), BRS Mulatinha (27,95%), BRS 
Amansa Burro (29,98%) e Izabel de Souza (30,72%). 

 
Tabela 2. Valores médios da produção de biomassa e proteína em variedades de mandioca 
cultivadas no semiárido baiano. Ano 2013/2014. 

Genótipos 
  

Características1 

PTS PHA PRZ PA-MS 
PA-Prod-

MS 
RZ-MS 

RZ-Prod-
MS 

BRS Amansa Burro 12,53a2 12,24a 17,49a 21,58a 2,41b 29,98a 5,28a 

BRS Mulatinha 10,02b 7,79b 18,96a 21,28a 2,05b 27,95a 5,34a 
BRS Verdinha 15,89a 14,16a 14,31a 19,65a 3,14a 25,60b 3,71b 
Cigana 9,36b 8,74b 8,17b 21,45a 1,99b 27,78a 2,29b 
Do Céu 11,11b 10,89b 10,94b 18,13a 2,00b 24,28b 2,67b 
Izabel de Souza 14,08a 14,92a 19,79a 20,43a 3,05a 30,72a 5,87a 
Mani Branca 13,89a 14,67a 14,62a 20,78a 2,93a 26,28b 3,76b 
1PTS: produtividade do terço superior das plantas (t.ha-1); PHA: produtividade das hastes (t.ha-1); PRZ: 
produtividade de raízes (t.ha-1); PA-MS: teor de matéria seca da parte aérea (%); PA-Prod-MS: 
produtividade de matéria seca da parte aérea (t.ha-1); RZ-MS: teor de matéria seca das raízes (%); RZ-
Prod-MS: produtividade de matéria seca das raízes (t.ha-1); 2Valores seguidos pela mesma letra não 
diferem entre si pelo teste Scott-Knott (p≤0,05). 

 
Nas condições do semiárido avaliadas as variedades locais Do Céu e Cigana Preta 

apresentaram baixo potencial de produção de biomassa (tanto raiz quanto parte aérea). Por 
outro lado a variedade BRS Mulatinha destacou-se pela elevada produção de raízes em 
detrimento da parte aérea, tendo apresentado um alto índice de colheita.  

Considerando o potencial produtivo de biomassa seca da parte aérea (PA-Prod-MS), as 
variedades Mani Branca, Isabel de Souza e BRS Verdinha foram superiores às demais com 
PA-Prod-MS de 2,93 t.ha-1, 3,05 t.ha-1 e 3,14 t.ha-1. Por outro lado, o potencial produtivo de 
biomassa seca das raízes foi maior nas variedades BRS Amansa Burro (5,28 t.ha-1), BRS 
Mulatinha (5,34 t.ha-1) e Izabel de Souza (5,87 t.ha-1) (Tabela 2). Apenas a variedade Isabel 
de Souza apresentou um bom equilíbrio na produção de biomassa da parte aérea e raiz.  As 
produtividades de biomassa apresentadas no presente trabalho foram bastante inferiores à 
variação de 15,23 a 41,07 t.ha-1 e 3,58 a 9,78 t.ha-1, relatadas por Adjebeng-Danquah e Safo-
Kantanka (2013) para parte aérea fresca e seca, respectivamente; e 5,3 a 6,3 t.ha-1 relatadas 
por Hue et al. (2012) para parte aérea seca. Entretanto, os resultados estão próximos aos 
observados por Costa et al. (2007) na qual a produtividade da parte aérea seca variou de 1,06 
a 7,36 t.ha-1, em função das diferentes variedades.  

Algumas características ambientais como fertilidade do solo, condições climáticas e 
intensidade de corte, além da variedade utilizada são determinantes para produtividade da 
parte aérea de mandioca. Embora o efeito genotípico das variedades de mandioca tenha uma 
elevada importância sobre a produtividade da parte aérea de mandioca, possivelmente as 
condições climáticas extremamente adversas do semiárido baiano tenham contribuído para a 
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baixa produtividade destas características em comparação com outros relatos de literatura. 
Outra diferença importante em comparação com os dois relatos supracitados deve-se ao fato 
de que nestes trabalhos foram feitas podas em diferentes épocas de plantio, o que certamente 
contribuiu para aumentar a produtividade de biomassa da parte aérea.    
 

Conclusão 

1. Diferenças na capacidade de produção de biomassa da parte aérea e raízes em 
diferentes genótipos de mandioca cultivadas no semiárido, permitem a seleção de variedades 
mais adequadas à produção de alimento para animais nestas condições climáticas. 

2. Considerando a diversidade de usos da mandioca pelo agricultor, as variedades 
BRS Verdinha, Isabel de Souza e Mani Branca tem potencial para alta produção de biomassa 
da parte aérea, enquanto as variedades BRS Amansa Burro, BRS Mulatinha e Izabel de 
Souza, foram bastante promissoras para alta produção de matéria seca nas raízes.  
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Temática: (Fitotecnia). 
 

Resumo 
Em dois anos agrícolas procedeu-se a avaliação de produtividade de cultivares 

tradicionais de mandioca de mesa na Fazenda Experimental de Iguatemi, Maringá, Paraná. Os 
tratamentos constituíram-se das cultivares UEM 22, UEM 51, UEM 52, UEM 57, UEM 66, 
UEM 82 e UEM 168, além de da cultivar IAC 576-70 utilizada como testemunha. O 
delineamento experimental utilizado foi o de blocos completos, casualizados, com três 
repetições. Observou-se que todas as cultivares avaliadas mostraram-se tolerantes à bacteriose 
e ao superalongamento. As cultivares que apresentaram melhor performance produtiva e 
elevado conteúdo de massa seca nas raízes tuberosas foram UEM 168 e UEM 66, 
significativamente superiores à UEM 51, UEM 52 e UEM 82 que não diferiram da 
testemunha IAC 576-70. 
 
Palavras Chave: Manihot esculenta Crantz; mandioca de mesa; avaliação de produtividade; 
interação genótipo x ambiente. 

Introdução 
A mandioca-de-mesa, popularmente conhecida como mandioca mansa, aipim ou 

macaxeira é produzida em sistemas de exploração denominados “fundo de quintal” 
(LORENZI e DIAS, 1993). Nesse tipo de exploração é que se encontra grande variabilidade 
genética da espécie e é de onde foram selecionadas, ao longo do tempo, inúmeras cultivares 
tradicionais que atendem aos hábitos e às preferências dos consumidores locais. É importante 
enfatizar que o crescente processo de urbanização de muitos municípios tradicionalmente 
agrícolas, no entanto, propicia a eliminação de muitas áreas de “fundo de quintal”. Tal fato 
tem ocorrido em alguns municípios do interior do Paraná, resultando em erosão genética no 
germoplasma tradicional de mandioca-de-mesa (ZUINET al., 2009). Este germoplasma, cujo 
potencial genético ainda foi pouco estudado, precisa ser devidamente avaliado no que se 
refere ao potencial produtivo e às suas qualidades organolépticas, de forma que o mesmo 
possa vir a ser utilizado tanto por programas de melhoramento emergentes quanto pelos 
agricultores. Diante disso, o presente estudo teve por objetivo avaliar a performance produtiva 
de cultivares tradicionais de mandioca de mesa em Maringá, Paraná.  

Material e Métodos 
 Os ensaios foram conduzidos na Fazenda Experimental de Iguatemi, Maringá, 

Paraná, nos anos agrícolas de 2011/12 e de 2012/2013, em área de solo Latossolo Vermelho 
distrófico. Os tratamentos constituíram-se de 7 cultivares tradicionais de mandioca-de-mesa, 
que compõe o Banco de Germoplasma de Mandioca do Departamento de Agronomia da 
UEM: UEM 22, UEM 51, UEM 52, UEM 57, UEM 66, UEM 82 e UEM 168, além da 
cultivar IAC 576-70, que foi utilizada como testemunha. O delineamento experimental 
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utilizado foi o de blocos completos, casualizados, com três repetições. As parcelas 
experimentais foram constituídas de 4 linhas de 8,0 m de comprimento, espaçadas de 1,0 m 
entre fileiras de plantas, 0,80 m entre plantas, de forma a obter uma população de 12.500 
plantas ha-1 (VIDIGAL FILHO et al., 2000). O sistema de preparo de solo adotado foi o de 
cultivo mínimo, efetuado com o uso de arado descompactador, sendo o plantio efetuado 
manualmente, com as manivas sendo colocadas a 0,10 m de profundidade (Vidigal Filho et 
al., 2000). A adubação e os tratos culturais foram realizados conforme recomendações de 
Lorenzi e Dias (1993) para a cultura da mandioca. Ao longo do ciclo da cultura procedeu-se a 
avaliação da incidência de bacteriose e de superalongamento (FUKUDA et al., 1984, 1986). 
Por volta do oitavo-nono mês após a emergência das plantas procedeu-se a colheita e a 
avaliação da produtividade de raízes tuberosas. A determinação da massa seca das raízes 
tuberosas foi efetuada mediante emprego da metodologia de Grosmann e Freitas (1950). Os 
dados obtidos nos dois anos agrícolas de avaliação foram submetidos à análise de variância 
conjunta a fim de verificar a presença de diferenças significativas para tratamentos, ambientes 
(anos de cultivo) e de interação G x A (BANZATO e KRONKA, 2006). As médias das 
características avaliadas foram comparadas pelo teste de Scott e Knott (1974) em nível de 5% 
de probabilidade de erro. 

Resultados e Discussão 
A análise de variância conjunta dos dados de produção de raízes tuberosas evidenciou 

efeito significativo de cultivar e de ano agrícola, e não significativo da interação cultivar x 
ano (Quadro 1). Observa-se que, nos dois anos agrícolas de avaliação, as cultivares que 
apresentaram melhor performance produtiva de raízes tuberosas foram UEM 168 e UEM 66, 
significativamente superiores a UEM 51, UEM 52 e UEM 82, que não diferiram da 
testemunha IAC 576-70, enquanto que UEM 57 e UEM 22 mostraram-se inferiores. Destaca-
se que todas as cultivares tradicionais avaliadas mostraram-se tolerantes à bacteriose e ao 
superalongamento, que são doenças de importância para a cultura da mandioca. Tendo em 
vista os resultados de pesquisa obtidos por Vidigal Filho et al. (2000) ao avaliarem cultivares 
de mandioca na região Noroeste do Paraná as cultivares tradicionais avaliadas neste estudo 
são bastante promissoras em relação à produção de raízes tuberosas e de massa seca. Outro 
aspecto importante, que foi observado nestes dois anos de avaliação, é que as cultivares UEM 
168 e UEM 66 além de serem muito produtivas (Quadro 1), mostraram-se tolerantes à 
bacteriose e ao superalongamento, apresentaram porte ereto, e produziram ramas que toleram 
um maior período de armazenamento. Tal fato é muito relevante, pois em anos agrícolas em 
que as condições climáticas foram atípicas, tais como os anos agrícolas de 2011/12 e 2013/14, 
o maior período de armazenamento de ramas favorece o agricultor. Por outro lado, as 
cultivares UEM 51, UEM 52 e UEM 82, embora com produtividades menores, merecem ser 
consideradas, pois também produzem ramas que toleram maior período de armazenamento. 
No que se refere ao conteúdo de massa seca nas raízes tuberosas a análise conjunta dos dados 
evidenciou efeito significativo de ano e da interação cultivar x anos (Quadro 1). A amplitude 
média dos valores de massa seca variou de 33,58 % (UEM 51) a 34,80 % (UEM 168), não 
havendo diferença significativa entre as médias das cultivares avaliadas e da testemunha. Tal 
fato indica que eventualmente as cultivares UEM 168 e UEM 66, significativamente 
superiores à UEM 51, UEM 52 e UEM 82 poderiam vir a ser indicadas tanto para o consumo 
“in natura” quanto à produção de farinha e de amido ou fécula. 
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Quadro 1 Valores médios e resumo de análise de variância de produtividade e de conteúdo de massa 
seca de raízes tuberosas de cultivares tradicionais de mandioca de mesa. Maringá, PR, 2015. 

Cultivar Produtividade de raízes tuberosas (Mg ha-1) Massa seca de raízes tuberosas (%) 
2011/12 2012/13 Média 2011/12 2012/13 Média 

IAC576-70 19,47  20,94  20,20  b 31,58 cB 37,09 aA 34,33  
UEM 22 10,58  10,81  10,69  c 31,32 cB 36,58 aA 33,95  
UEM 51 19,31  22,11  20,71  b 30,49 cB 36,68 aA 33,58  
UEM 52 19,92  19,95  19,93  b 31,22 cB 36,48 aA 33,85  
UEM 57 10,45  15,73  13,09  c 33,33 bB 35,88 bA 34,61  
UEM 66 25,19  26,80  25,99  a 33,05 bB 35,29 bA 34,17  
UEM 82 17,37  19,48  18,43  b 32,63 bB 37,69 aA 35,16  
UEM 168 27,05  28,23  27,64  a 35,15 aA 34,46 bA 34,80  
Cultivar (C) 21,384*  84.601*  64,239*  4,716  6,008  1,702ns  
Ano (A) -  -  8,208*  -  -  322,261*  
C x A -  -  1,53ns  -  -  8,425*  
Média geral 18,67 B 20,51 A 19,59  32,35  36,27  34,30  
 CV (%) 11,99   9,15   8,94   3,70  2,00  2,88   
Médias seguidas de letras iguais minúsculas na coluna e maiúsculas na linha não diferem entre si 
(p≤0,05) pelo teste de Scott-Knott (1974). *Significativo (p≤0,05) e nsnão significativo (p>0,05) pelo 
teste F. 

Conclusão 
As cultivares tradicionais de mandioca de mesa avaliadas mostraram-se tolerantes à 

bacteriose e ao superalongamento. As cultivares que apresentaram melhor performance 
produtiva e elevado conteúdo de massa seca nas raízes tuberosas foram UEM 168 e UEM 66, 
significativamente superiores à UEM 51, UEM 52 e UEM 82 que não diferiram da 
testemunha IAC 576-70. 
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Temática: Fitotecnia 
 

Resumo 
 

O mercado da mandioca de mesa possui limitação para o seu crescimento devido à 
dificuldade e à instabilidade do cozimento das raízes. Genótipos com raízes de fácil 
cozimento e que mantenham essa característica estável no tempo e em diferentes ambientes 
de cultivo possuem valor superior. O experimento foi instalado no município de Araranguá-
SC e sobre Neossolo Quartzarênico distrófico. O delineamento foi o de blocos casualizados, 
com três repetições utilizadas para a primeira avaliação e duas para as posteriores. Os 
tratamentos constaram dos cultivares Rama Vermelha Manoel, Vassourinha, Pioneira, IAC 
576/70, SCS262 Sempre Pronto e SCS263 Precioso. O tempo de cozimento foi determinado 
pelo método convencional (cocção em panela + uso do garfo). Na primeira avaliação, esse 
indicador também foi determinado pelo método do cozedor Mattson modificado. O tempo de 
cozimento das raízes dos cultivares aumentou com a elevação da idade das plantas até a 
terceira data de avaliação, quando também foi registrada a maior disparidade de 
comportamento entre eles. Os cultivares apresentaram distintas performances de tempo de 
cozimento em relação à média do experimento e, nesse quesito, os genótipos SCS262 Sempre 
Pronto, Vassourinha e Rama Vermelha Manoel tiveram os melhores desempenhos, com 
tempos de cozimento inferiores a 30 minutos até a terceira avaliação. Por último, os 
resultados indicaram ser possível identificar cultivares com tempo de cozimento mais estáveis 
em relação às épocas de colheita. 

 
Palavras Chave: cocção, comportamento sazonal, cultivares. 

 
Introdução 

 
A agroindústria da mandioca de mesa tem como um dos seus grandes desafios o 

atendimento do mercado em quantidades e com idêntico padrão de qualidade de produto nos 
diferentes períodos do ano. Para o atendimento dessas exigências básicas o comportamento do 
cozimento das raízes se constitui num entrave. Os trabalhos de Otsubo (2001) e Talma (2012) 
ressaltam a importância do tempo de cozimento e da qualidade da massa gerada para o 
sucesso da comercialização da mandioca de mesa. Vilpoux & Cereda (2003) também afirmam 
que o maior impedimento para o processamento culinário da mandioca é o cozimento 
desuniforme e a falta de controle sobre essa característica, fato que inviabiliza o 
processamento durante o ano todo e exige a formação de estoque na época de bom cozimento 
para poder atender o mercado no resto do ano. Entendem ainda que os produtos das empresas 
que processam mandioca o ano inteiro possuem qualidade instável e prejudicial à imagem da 
mandioca perante o consumidor. À luz dessa síntese, pode se inferir que, enquanto iniciativa 
individual, a agroindústria familiar processadora de mandioca de mesa corre o risco de 
redução. Com menor disponibilidade de capital, esse segmento poderá ter dificuldades de 
construir e manter estruturas e adquirir estoques capazes de abastecer as demandas do 
mercado. Também para àqueles mais capitalizados, essas exigências elevam os custos e 
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encarecem os produtos para os consumidores. Por outro lado, diferenças no comportamento 
do cozimento dos cultivares ao longo do tempo também têm relação com a sua genética e 
com o meio, fato que torna relevante a avaliação dos genótipos em diferentes momentos e 
ambientes edafoclimáticos (Vieira, 2007; Moreto & Neubert, 2014). Cultivares com raízes 
que cozinhem com facilidade e que mantenham essa característica por um maior período do 
ano e em distintos ambientes poderão contribuir para a superação dessa limitação. 

O presente trabalho teve o objetivo de avaliar o tempo de cozimento de seis cultivares 
de mandioca de mesa em quatro diferentes épocas de colheita, cultivados na região Sul de 
Santa Catarina.  

 
Material e Métodos 

 
A unidade experimental foi instalada no município de Araranguá-SC, em Neossolo 

Quartzarênico distrófico,  situado a 29o00’18,3” de latitude Sul,  49o35’05,3” de longitude 
Oeste e a 33,0 m de altitude. O delineamento foi o de blocos casualizados, com três 
repetições. O plantio ocorreu em 16/09/2011 e a avaliação do tempo de cozimento para o 
primeiro ciclo foi realizada em 11/06/2012. As demais avaliações de cozimento ocorreram 
nos meses de setembro e novembro de 2012 e em janeiro de 2013. Os tratamentos foram os 
genótipos Rama Vermelha Manoel, Vassourinha, Pioneira, IAC 576/70, SCS262 Sempre 
Pronto e SCS263 Precioso. As parcelas tiveram área total de 20,48 m2 e área útil de 7,68 m2. 
O espaçamento foi de 0,80 m entre linhas e 0,80 m entre plantas, com quatro linhas e 32 
plantas por parcela. Para a avaliação do cozimento na primeira época foram colhidas todas as 
plantas da área útil de cada parcela das três repetições. Para as avaliações do cozimento nos 
demais períodos foram utilizadas duas repetições do experimento e colhidas em cada época, 
duas plantas por cultivar e em lados opostos da parcela. Para a determinação do tempo de 
cozimento das raízes foi utilizado o método convencional da panela e o teste do garfo. Assim, 
quatro toletes com 10,0 cm de comprimento e de raízes descascadas de cada genótipo foram 
postos num recipiente menor perfurado. Na sequência, esses recipientes com as amostras 
foram mergulhados juntos em água fervente contida numa panela maior. A partir desse 
momento, foi contado o tempo até o ponto em que as raízes de cada cultivar foram 
consideradas cozidas, determinação essa realizada sempre por um mesmo avaliador e 
mediante perfuração das mesmas com o garfo. Na primeira avaliação, o cozimento também 
foi avaliado pelo método do cozedor Mattson modificado e os dados foram submetidos à 
análise de variância ANOVA seguido de teste de Tukey (nível de 5 % de significância) para 
comparação das médias. Para os demais períodos avaliados foi calculada a média e o desvio 
padrão.  

 
Resultados e Discussão 

 
Os cultivares apresentaram três distintas performances de cozimento. SCS262 Sempre 

Pronto, Vassourinha e Rama Vermelha Manoel tiveram comportamento semelhante e se 
situaram sempre muito próximo ou abaixo da média do tempo de cozimento do experimento. 
Já os cultivares IAC 576/70 e SCS263 Precioso se situaram acima da média do experimento, 
com esse último sempre superior ao primeiro. O cultivar Pioneira apresentou comportamento 
irregular e demonstrou instabilidades extremas em relação aos demais. Até o segundo período 
de avaliação, todos os cultivares cozinharam em menos de 30 minutos e se enquadraram na 
“classe A” atendendo as exigências do mercado nesse quesito, conforme Vilpoux & Cereda 
(2003). Fato oposto foi registrado no último período avaliado, quando nenhum dos seis 
cultivares atendeu a esse critério. Não obstante, os cultivares SCS262 Sempre Pronto e 
Vassourinha continuaram com melhor performance de cozimento em relação aos demais. A 
terceira época de avaliação (08/out/2012) foi a que acusou a maior instabilidade dos 
genótipos, com comportamentos mais distintos entre eles. Embora se desconheça a 
precocidade dos materiais, é nessa época que se intensifica a brotação, fato que Vilpoux & 
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Cereda (2003) também associam à piora no cozimento das raízes (Figura 1). De maneira 
geral, com o aumento da idade das plantas aumentou a dificuldade de cozimento das raízes, 
embora alguns genótipos tenham se mostrado mais estáveis do que outros. A análise 
estatística dos valores obtidos via método do cozedor Mattson modificado na primeira 
avaliação de cozimento, não indicou diferença significativa de comportamento entre os 
cultivares.  

 

 
Figura 1. Comportamento do tempo de cozimento dos cultivares nas diferentes épocas de 
colheita. 

 
Na Figura 2, constam os tempos médios de cozimento dos genótipos no total do 

período avaliado e os respectivos desvios padrão. 
 

 
 
Figura 2. Tempo médio de cozimento dos cultivares no total das épocas de colheita avaliadas 
e seus correspondentes desvios padrão.  
 
 A avaliação do cozimento pelo método convencional (panela + garfo) indicou os 
cultivares Rama Vermelha Manuel, Vassourinha e SCS262 Sempre Pronto com os menores 
tempos médios de cozimento e de comportamento mais estável nesse quesito, considerando o 
período total de avaliação (Figura 2). 
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A execução do presente trabalho também contribuiu para a construção de 
entendimentos sobre o assunto, tais como: 1. para as condições edafoclimáticas do Estado de 
Santa Catarina é recomendável avaliar os genótipos destinados à mesa por um período maior 
e nos diferentes ambientes das regiões produtoras. O plantio das lavouras se concentra nos 
meses de setembro/outubro e a colheita, de maio a julho do ano seguinte. Não obstante, são 
essas lavouras que abastecerão o mercado até março-abril do ano subsequente ao início da 
colheita. Nesse caso, importante também avaliar a incidência de podridões de raízes; 2. é 
importante a identificação e/ou desenvolvimento de cultivares com diferentes tempos de 
maturação (precoces, medianas e tardias) e adaptadas a diferentes ambientes, épocas de 
plantio e/ou de colheita. 

 
Conclusão 

 
- O tempo de cozimento das raízes dos cultivares aumentou com a elevação da idade 

das plantas até a terceira data de avaliação, quando também ocorreu a maior disparidade de 
comportamento entre eles; 

- Os genótipos apresentaram distintas performances de tempo de cozimento em 
relação à média do experimento e, nesse quesito, os genótipos SCS262 Sempre Pronto, 
Vassourinha e Rama Vermelha Manoel tiveram os melhores desempenhos com tempos de 
cozimento inferiores a 30 minutos até a terceira época de colheita; 

- os resultados indicaram ser possível identificar cultivares com tempo de cozimento 
mais estáveis em relação às épocas de colheita. 
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Resumo  

A pesquisa teve como objetivo avaliar o comportamento de quatro variedades de 
mandioca tipo indústria, em Junqueiro, Alagoas em diferentes épocas de colheita. Os 
experimentos foram instalados em três anos, 2005, 2006, 2007 em blocos ao acaso com 
quatro repetições em esquema fatorial. A colheita foi realizada em três épocas, aos 12, 14 e 16 
meses de cultivo sendo avaliada a produtividade de raiz t.ha-1 e teor de amido (%). Para as 
condições de Junqueiro, recomenda-se aos agricultores a colheita das variedades Branca de 
Santa Catariana aos 14 meses e Izabelzinha aos 16 meses, uma vez que, foram os materiais 
que obtiveram maiores produtividades de raiz 48,25 t.ha-1 e 41,80 t.ha-1, e teor de amido de 
35,91 e 33,56%, respectivamente. 
 
Palavras Chave: Épocas de colheita, Manihot esculenta, amido, mandioca tipo indústria. 
  

Introdução 

A cultura da mandioca apresenta, em média, 30% de matéria seca nas raízes, já tendo 
sido observado, na espécie Manihot esculenta, teores de até 45%. Estes valores são altamente 
correlacionados com os teores de amido, dependendo da variedade, do local onde se cultiva e 
da idade da planta relacionada à época de colheita (Ponte, 2008). Benesi et al. (2008) 
avaliaram o efeito do genótipo, ambiente e época do ano na extração de amido em raízes de 
mandioca, observando que, quando colhidas tardiamente, as raízes ficam mais lignificadas e 
reduzem o conteúdo de amido. Rimoldi et al (2003) estudando a interação de nove genótipos 
de mandioca em dois ambientes no Estado do Paraná, detectou diferenças significativas entre 
genótipos e na interação genótipo x ambiente, considerando o rendimento de raiz, observam 
que a detecção da interação significativa indica que as cultivares não comportam se de forma 
semelhante nos distintos ambientes, ocorrendo uma indicação regionalizada para cada 
material estudado. 

Existem atualmente, no Agreste de Alagoas, aproximadamente 450 casas de farinha, 
de diferentes capacidades de processamento e 01 fecularia de pequeno porte. Essas 
agroindústrias necessitam de matéria prima de qualidade durante o ano inteiro. Segundo 
Fukuda et al. 2006, as variedades destinadas à industrialização devem ser selecionadas 
observando os caracteres como: alta produção de amido e farinha, cor da polpa e córtex 
branca e película branca e fina, pouco áspera e de fácil destaque por atrito, o que facilita o 
descascamento e garante a obtenção de um produto final de maior qualidade.  

As variedades quando colhidas em diferentes épocas, expressam suas potencialidades 
em relações às condições do ambiente. Como os genótipos podem responder diferencialmente 
ao ambiente, as conclusões e indicações da melhor época de colheita para cada variedade 
deve ser precedido de ensaios regionalizados e conduzidos por mais de um ano em diferentes 
locais. Assim sendo, o presente trabalho teve por objetivo avaliar o comportamento da 
interação genótipo x época de colheita x anos quanto ao rendimento de raízes e porcentagem 
de amido das quatro variedades de mandioca de indústria mais plantadas no estado de 
Alagoas. 
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 Material e Métodos 

Quatro variedades de mandioca tipo indústria, sendo estas as mais cultivadas no 
município de Junqueiro foram avaliadas quanto à sua produtividade de raiz (t.ha-1) e teor 
amido (%) em três anos de cultivo em três épocas de colheita. Os anos agrícolas foram 
2005/06, 2006/07, 2007/08 e em cada ano foram obedecidas as seguintes épocas e colheita: 
Época 1: 12 meses; Época 2: 14 meses; Época 3: 16 meses. A área aonde se conduziu o 
experimento encontra-se no município de Junqueiro, localizada a 9°35’51”S de latitude e 
36°28’33” W de longitude, com solo classificado como podzólico vermelho amarelo. No 
plantio utilizou-se o sistema convencional de manejo do solo e a adubação utilizada foi feita 
segundo as exigências da cultura, após prévia análise de solo. O delineamento utilizado foi de 
blocos casualizados em esquema fatorial em quatro repetições. Os tratamentos foram as 
variedades de mandioca tipo indústria: Branca de Santa Catarina; Campinas; Izabelzinha e 
Sergipana, colhidas em três épocas e por três anos consecutivos. A parcela experimental foi 
constituída de quatro fileiras de 6,0 m de comprimento, sendo a área útil da parcela 
representada pelas duas fileiras centrais eliminando-se 0,50 m da extremidade de cada fileira. 
O controle de doenças, pragas e plantas daninhas foram realizados segundo as recomendações 
para a cultura. As plantas, da área útil de cada parcela experimental, foram colhidas e pesadas 
imediatamente avaliadas para as características agronômicas peso das raízes (kg.ha-1) e teor 
de amido (%). A análise de variância, e o teste de médias foram processados por meio do 
programa estatístico GENES (Cruz, 2013). 

 

Resultados e Discussão 
A análise conjunta (Tabela 1) mostrou efeito significativo individual dos genótipos, 

épocas, anos e da interação anos x genótipos para as características avaliadas, anos x épocas 
foram significativos somente para produtividade de raiz, anos x épocas x genótipos somente 
para teor de amido.  
 
Tabela 1 – Análise de variância em fatorial triplo em blocos casualizados envolvendo quatro 
variedades, três épocas e colheita e três anos. 
  QM 
FV Gl Raiz (t.ha-1) Amido (%) 
Genótipo (G) 3 409,81**1/ 160,14** 
Épocas (E) 2 838,33** 91,36** 
Anos (A) 2 842,64** 592,36** 
GxA 6 333,89** 9,20** 
GxE 6 87,88ns 2,46ns 
AxE 4 246,10** 1,36ns 
AxExG 12 31,75ns 3,65* 
Resíduo  81 41,96 1,86 
Média  32,22 29,51 
CV %  20,10 4,62 
1/**, Significativo pelo teste F á 1% de significância. 

 
 
Os valores médios obtidos para a produção de raiz em kg.ha-1, nos três anos agrícolas 

e nas três épocas encontram-se na Tabela 2. As variedades Branca de Santa Catarina, 
Campinas, Izabelzinha e Sergipana responderam de maneira estável à primeira e terceira 
época de colheita para os anos 2005/06 e 2007/08, ou seja, não houve diferença de 
produtividade entre as variedades quando estes são colhidos aos 12 meses e aos 16 meses 
nestes respectivos anos. No entanto, quando esses mesmos genótipos são colhidos aos 14 
meses, apresentaram comportamento diferenciado. Entre esse grupo de materiais de indústria, 
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pode-se destacar a variedade Branca de Santa Catarina por apresentar o maior potencial 
produtivo com 14 meses no ano agrícola de 2006-2007 (48,25 kg.ha-1), mas também se pode 
considerar que ela atinge altas produtividades em todas as épocas de colheita para todos os 
anos estudados. Rimoldi et al. (2003), observaram que a  “Branca de Catariana” se mostrou 
estável em produção de raízes em dois municípios do estado do Paraná. Ponte (2005) 
estudando cinco variedades de mandioca em cinco épocas de colheita observou tendência 
decrescente de porcentagem de matéria seca de raízes tuberosas, teor de amido e rendimento 
de farinha à mediada que foram aumentando os dias com queda de produtividade entre 210 a 
390 dias. 

 
Tabela 2 – Produtividade média de raízes e teor de amido médio de quatro variedades de 
mandioca tipo indústria, cultivadas em três anos agrícolas, colhidas em três épocas distintas.  

Raiz (t.ha-1) 2/ 
Ano  05-06   06-07   07-08  
Épocas 
(meses)/ 
Var3/ 

12 14 16 12 14 16 12 14 16 

1 24,4 a 35,5 a 22,6 a 34,6 a 48,2 a 55,6 a 25,0 a 30,2 a 36,6 a 
2 24,7 a 21,4 b 28,0 a 21,6 b 21,5 c 38,2 b 28,7 a 31,4 a 35,9 a 
3 31,1 a 35,0 a 30,5 a 28,5 ab 36,6 ab 40,1 b 33,0 a 38,7 a 41,8 a 
4 24,5 a 23,7 ab 27,0 a 27,2 ab 27,2 bc 40,1 b 32,5 a 37,3 a 39,7 a 

Amido (%)2/ 
Ano  05-06   06-07   07-08  
Épocas 
(meses)/ 
Var3/ 

12 14 16 12 14 16 12 14 16 

1 25,6 a 29,2 a 29,8 a 31,3 a 31,4 a 34,1 a 32,2a 35,9a 35,9a 
2 25,3 a 27,4 a  26,9 b 29,0 a 31,7 a 32,5 a 28,7a 31,4ab 35,9a 
3 24,3 a 27,7 a 25,3 b 29,0 a 31,6 a 31,6 ab 31,4a 33,5ab 33,5ab 
4 20,9 b 20,7 b 22,5 c 26,4 b 30,5 a 29,7 b 28,4a 30,1b 30,1b 
2/Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si, em nível de 5% de probabilidade  pelo teste de 
Tukey. 3/ Var.: Variedades - 1.Branca de Santa Catariana; 2.Campinas; 3.Izabelzinha; 4. Sergipana 

 
 
 Para a característica teor de amido os maiores valores foram alcançados para as 

variedades colhidas aos 16 meses nos anos de 2006/07 e 2007/08 (Tabela 2). As variedades 
Branca de Santa Catarina e Izabelzinha mantiveram os maiores teores de amido aos 12, 14 e 
16 meses para o último ano de avaliação entre 31,47 à 35,91 %, segundo Benesi et al 2008, o 
teor de amido é uma característica que pode ser utilizada para detectar a melhor época de 
colheita em mandioca, pois o monitoramento pode ser feito com coleta de amostras de raízes 
ao longo do tempo. Em seu estudo observaram que os maiores teores de amido são 
encontrados em colheitas mais tardias. Sugerem-se para as variedades Branca de Santa 
Catarina, Campinas, Izabelzinha e Sergipana quando baseadas no alto teor de amido as 
colheitas realizadas aos 16 meses de idade. 

 Na Tabela 2 observa-se também as média das épocas de colheita para os três anos 
avaliados, em que no primeiro não houve diferença significativa entre as épocas, somente nos 
anos seguintes destacando as colheitas realizadas aos 16 meses, com tendência a maior 
produtividade que as realizadas colheitas realizadas aos 12 meses, esses resultados mostram 
falta de precocidade associada às  variedades. As maiores produtividades alcançadas foram 48 
e 55 t.ha-1 para Branca de Santa Catarina e aos 14 e 16 meses de 2006-07, com destaque 
também para Izabelzinha que atingiu 41,80 t.ha-1 em 16 meses. Entre os anos que foram 
avaliados, 2006-07 e 2007-08 mostraram melhores condições para boa performance das 
variedades em todas as épocas. As variedades comportam-se diferentemente ao longo de cada 
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ano avaliado, mostrando a interação complexa entre elas, com exceção da variedade 
Izabelzinha que apresenta estabilidade de produção ao longo dos três anos se destacando 
como uma produtividade média de 32,22 kg.ha-1 juntamente com a Branca de Santa Catarina 
que atingiu 37,85 kg.ha-1. 

 As médias para o desdobramento da interação significativa de épocas dentro de anos 
estão presentes na Tabela 3, verifica-se que há diferença significativa entre as épocas para os 
anos 2006-07 e 2007-08, apresentando uma média geral de 43,53 t.ha-1 para o primeiro ano e 
38,53 t.ha-1 no segundo ano aos 16 meses. Para a terceira época de colheita o ano de 2007/08 
foi o mais favorável atingindo a mais alta produtividade. Segundo Benesi et al. (2008) quando 
a mandioca é colhida cedo demais, que muitas vezes leva a uma redução no rendimento, 
enquanto a colheita tardia leva ao desenvolvimento de raízes mais lenhosas e redução no teor 
de amido, o que não ocorreu no presente estudo nas quatro variedades avaliadas. Tais 
resultados demonstraram a possibilidade de obtenção de maiores produções comerciais de 
raízes de mandioca de indústria em colheitas mais tardias (14 e 16 meses após o plantio). 

 
Tabela 3 – Produtividade média de raízes de quatro variedades de mandioca tipo indústria, 
cultivadas em três anos, colhidas em três épocas, desdobramento da interação significativa 
AxE. Médias comparadas pelo teste de Tukey a 5 % de significância. 
 Ano1 (2005-06) Ano2 (2006-07) Ano3 (2007-08) 
E1 (12 meses) 26,22 aA3/ 28,00 bA 29,81 bA 
E2 (14 meses) 28,94 Ab 33,41 bA 34,53 aA 
E3 (16 meses) 27,04 Ab 43,53 aA 38,53 aA 
3/Para Ano, médias seguidas de mesma letra em linha, para Épocas médias seguidas pela mesma letra 
em coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
 

Conclusão 

Dentre as variedades avaliadas, destacou-se a Branca de Santa Catarina, em termos de  
produtividade de raízes e porcentagem de amido. A variedade Sergipana, uma das mais 
cultivadas na região, apresentou a menor produtividade de raízes. Recomenda-se como a 
melhor época de colheita para as mandiocas de indústria a colheita realizada aos 14 meses 
após o plantio.  
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Resumo  

 
Com o objetivo de determinar o efeito de poda drástica da parte aérea no desempenho 

de duas cultivares de mandioca foi conduzido o presente estudo no município de Palmeira dos 
Índios, Agreste de Alagoas. As avaliações ocorreram no período de junho de 2013 a 
dezembro de 2014, com a poda sendo executada aos dois meses depois do plantio. Foram 
avaliadas as características: produção de folhas, produção de raízes e teor de amido. Conclui-
se que a poda da parte aérea da mandioca, além de possibilitar aumento de matéria prima para 
silagem não influencia negativamente a produção de raízes e os teores de amido. 
 
Palavras Chave: poda, produção de raízes, amido. 

Introdução 

 
 
 Em Alagoas, a cultura da mandioca está distribuída por todo o estado, constituindo 

em uma das principais atividades agrícola.  Sua produção concentra-se no Agreste alagoano, 
responsável por aproximadamente 60% da área cultivada (IBGE, 2013). 

O aproveitamento das raízes de mandioca na fabricação de farinha constitui-se na 
principal forma de utilização. Entretanto, nos últimos anos vem sendo aproveitada como 
integrante de rações para alimentação animal, que pode ser ministrada na forma de casca das 
raízes, manipueira diluída e na forma de silagem da parte aérea. Esse aproveitamento cresce 
de importância pelo fato que um dos principais gargalos dos criadores de bovinos de leite da 
bacia leiteira da região do Agreste e do Sertão ser a dificuldade de obtenção de alimentos para 
seus rebanhos, especialmente, no período seco, cuja alimentação se baseia em palma 
forrageira e rações. Os principais componentes dessas rações, soja e milho, são produzidos 
em outras unidades da federação, a exemplo de Goiás, Mato Grosso e Bahia. Essas regiões 
produtoras encontram-se no mínimo a 800 km de distancia. Por outro lado, a principal região 
produtora de mandioca em Alagoas localiza-se em torno de mente a 60 km da região leiteira 
alagoana. A utilização da parte aérea da mandioca na alimentação animal justifica-se pelo 
elevado teor proteico, boa produção de forragem (Ferreira et al., 2009). Além disto, segundo 
Costa et al., (2012), a minimização dos custos é um dos principais aspectos a serem 
observados nos sistemas de produção animal, ênfase deve ser dada ao item alimentação, que é 
responsável por aproximadamente 70% dos custos totais do sistema, especialmente, na região 
semiárida, pois o grau de dificuldade de produção é maior devido às condições 
edafoclimáticas. Por outro lado, as raízes de mandioca produzidas no Agreste alagoano 
abastecem tanto as 450 casas de farinha da região, como são exportadas para as unidades 
agroindustrial dos Estados de Sergipe e Pernambuco. Assim, a possibilidade de se produzir 
tanto raízes para fabricação de farinha como parte aérea para alimentação animal poderá 
proporcionará aumentos na renda dos produtores de mandioca e de leite. 

Com objetivo de determinar o efeito de poda drástica da parte aérea no desempenho 
de duas cultivares de mandioca foi conduzido o presente estudo. 
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 Material e Métodos 

 
 
O estudo foi conduzido no período de junho de 2013 a dezembro de 2014, na meso-

região do Agreste alagoano, Município de Palmeira dos Índios, Latitude 9° 24′ 58″ Sul, 
Longitude 36° 37′ 52″ Oeste, Altitude 296 m. O solo, segundo ZAAL (2013), é do tipo 
Argissolo Vermelho e Vermelho-amarelo, textura média/argilosa. Os maiores volumes de 
chuvas na região ocorrem nos meses de março a julho.  

O preparo do solo foi o tradicional, aração e gradagem, e plantio em sulcos, 
espaçados em 1,0 m e 0,60 m entre plantas. As manivas das cultivares foram selecionadas e 
cortadas com 20 cm de comprimento. O experimento foi instalado em 05 de junho de 2013 e 
colhido no dia 01 de dezembro de 2014, quando as plantas apresentavam 16 meses de 
desenvolvimento (16 MAP). A adubação foi de acordo com análise do solo e não houve 
necessidade de calagem.  
  Utilizou-se o delineamento de blocos ao acaso, com três repetições, em esquema 
fatorial, 2 x 3, com 02 cultivares: Caravela e Aramaris e duas alturas de poda, 15 e 30 cm do 
solo,  realizadas aos dois meses após o plantio (02 MAP). Como testemunhas absolutas foram 
reservadas parcelas sem poda dos genótipos utilizados. Foram avaliadas as seguintes 
características: peso de folhas, peso de raízes e o teor de amido, determinado pelo método da 
balança hidrostática de acordo com Grossmann e Freitas (1950). A área de cada parcela foi de 
12 m2.  

A análise de variância, e os testes de médias foram processados por meio do programa 
estatístico ASSISTAT (Silva, 2015). 

Resultados e Discussão 
 
 
A produção de folhas de mandioca aos dois e dezesseis meses do plantio é 

apresentada na Tabela 1. Para a poda realizada aos 02 meses, não foram observadas 
diferenças significativas no tocante a altura de poda e cultivares. No final do ciclo da cultura, 
quando da colheita final, também não foram identificadas diferenças estatísticas entre as 
alturas de poda e a testemunha, que não recebeu a poda, contudo, a Caravela foi mais 
produtiva em termos de folha que a Aramaris. 

Avaliando somente a produção de folhas que poderiam ser aproveitadas para 
armazenamento em silos e transformadas em alimentação para os bovinos os produtores 
teriam um quantitativo de aproximadamente 8,3 e 6,6 t/ha de matéria prima. Isso certamente 
seria transformado em lucro para os produtores de mandioca e leite, pois, teriam disponível 
um alimento rico em proteínas produzido perto de sua localidade. 

Azevedo et al. (2006), ao estudarem silagens da parte aérea de três genótipos de 
mandioca, concluíram que todas as silagens mostraram viabilidade de conservação e valores 
bromatológicos e nutricionais satisfatórios para serem usadas na alimentação de ruminantes. 
Ainda neste sentido, Silva (2009), relata que a mandioca pode representar uma boa alternativa 
para a alimentação de ruminantes, visto que detém na parte aérea, alto valor proteico. Ou seja, 
tem-se certeza que a utilização da folha da mandioca pode se tornar uma excelente opção para 
ser um integrante da alimentação animal.  
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Tabela 1. Produção de folhas (t/ha) de duas cultivares de mandioca, submetidas a podas em 
diferentes alturas e colhidas aos 02 e 16 MAP. Palmeira dos Índios. 2014. 
Cultivares Alturas de Poda (cm) 
 15 30 Médias  15 30 Sem 

Poda 
Médias 

 Colheita aos 02 MAP Colheita aos 16 MAP 
Caravela 3,70 a 3,10 a 3,40 A  5,69 a 4,16 a 4,86 a 4,90 A 
Aramaris 3,05 a 3,30 a 3,18 A  3,47 a 3,19 a 4,02 a 3,56  B 
C.V(%) 26,94 15,47 
Para cada época de poda realizada, 02 e 16 MAP, as médias seguidas de mesmas letras minúsculas no 
sentido horizontal e maiúscula no sentido vertical não diferem estatisticamente.  Tukey (p≤0,05). 
 
 

Certamente o principal objetivo da maioria dos produtores de mandioca é a produção 
de raízes que possui mercado tradicional, farinha ou fécula, garantido. Como pode ser 
observado na Tabela 2, a poda, independente da altura, não influenciou o rendimento final de 
raízes. A cultivar Caravela, com produtividade de 55,85 t/ha, foi superior à Aramaris, que 
produziu em média 35,57 t/ha. A poda igualmente não influenciou os teores de amido, não 
havendo diferença estatística entre as cultivares. 
 
 
Tabela 2. Produção de raízes (t/ha) e Teor de amido (%) de duas cultivares de mandioca 
submetidas à poda em diferentes alturas. Palmeira dos Índios. 2014 
Cultivares Alturas de Poda (cm) 

 15 30 Sem Poda Médias 15 30 Sem 
Poda 

Médias 

 Produção de Raízes (t/ha) Teor de Amido (%) 
Caravela 59,80a 52,20a 55,55a 55,85A 30,40a 30,70a 30,30a 30,53 A 
 
Aramaris 

 
32,00a 

 
33,30a 

 
40,40a 

 
35,57 B 

 
29,40a 

 
29,50a 

 
29,90a 

 
29,60 A 

C.V(%) 9,54 4,22 
Para cada característica estudada as médias seguidas de mesmas letras minúsculas no sentido 
horizontal e maiúscula no sentido vertical não diferem estatisticamente.  Tukey (p≤0,05). 
 
 
 
 

Conclusão 

 
A poda da parte aérea da mandioca, aos 02 meses após o plantio, além de possibilitar 

aumento de matéria prima para silagem não influencia a produção de raízes e amido das 
cultivares Caravela e Aramaris. A Caravela foi a cultivar mais produtiva em termos de folhas 
e raízes. 
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Temática: Fitotecnia; 
 
 

Resumo 
 
Uma das mais importantes fontes de carboidratos no mundo tropical, a mandioca tem um 
papel importante na alimentação humana e animal. Na forma de matéria prima para a 
indústria de processamento da farinha, amido, etanol, fécula e ração animal. Desta forma, 
objetivou-se no presente trabalho, avaliar o potencial produtivo de nove variedades de 
mandioca tipo mesa. O experimento foi conduzido no Centro de Ciências Agrárias – CECA 
da Universidade Federal de Alagoas – UFAL, Rio Largo, AL no período de julho de 2013 a 
setembro de 2014. As variedades avaliadas foram: Dona Diva, Mineiro, Híbrido 1692, 
Rosinha, Híbrido 1722, Rosa, Saracura, Manteiga e Boa Mesa Clara. O delineamento 
utilizado foi em blocos ao acaso, com nove tratamentos e quatro repetições. As variedades 
Saracura, Rosinha, Manteiga, Boa Mesa Clara, Dona Diva e Rosa, apresentaram melhores 
resultados para a alimentação humana. Considerando os atributos peso médio das raízes, 
rendimento da polpa e período de cozimento As variedades Saracura, Rosinha, Boa mesa 
clara e manteiga apresentaram aptidão para alimentação humana. 
 
Palavras Chave: cocção, raízes, macaxeira.  
 

Introdução 
 

Mandioca é uma cultura de grande importância socioeconômica, cultivada em todas 
regiões brasileiras nas mais diversas condições edafo-climáticas (ALBUQUERQUE et al. 
2012). 

É considerada uma cultura de subsistência, sendo a principal fonte de calorias para 
mais de quinhentos milhões de pessoas nos trópicos, com produção estimada 281,7 milhões 
de toneladas em 2014 (FAO, 2014). 
 O Brasil destacava-se como maior produtor mundial de mandioca até 1991 quando foi 
superado pela Nigéria, atualmente, ocupa a quarta posição no ranking mundial, atrás da 
Nigéria, Indonésia e Tailândia (FAO, 2014).  
 O Estado de Alagoas para 2014 tem previsão de colher cerca de 235.355 toneladas de 
mandioca, representando um aumento de 5,56% comparado com a produção de 2013, sendo 
que a sua maior produção localizada na região de Arapiraca, AL (IBGE, 2014; MEZETTE, 
2009). 
 O consumo culinário de raízes de mandioca é prática cultural nos trópicos, sendo essa 
raiz amplamente utilizada na forma cozida, assada, frita ou integrando pratos mais complexos. 
Atualmente, a mandioca para uso culinário é comercializada como vegetal fresco ou 
minimamente processada, refrigerada ou congelada, ou também na forma pré-cozida 
facilitando o preparo e consumo (OLIVEIRA, 2005). 
O consumo per capta de mandioca nos domicílios da população brasileira foi de 2,26 kg de 
raízes frescas in natura. O consumo médio de farinha e fécula foram de 7,93 e 0,73 kg 
respectivamente (MENDES et al., 2009). 
 O trabalho em pauta objetivou avaliar nove variedades de mandioca quanto ao 
período de cocção, peso das raízes e rendimento da polpa na alimentação humana. 
 



 
 

 
Material e Métodos 

  
O trabalho foi desenvolvido na Unidade Acadêmica Centro de Ciências Agrárias da 

Universidade Federal de Alagoas – Campus Delza Gitaí, Rio Largo, AL (latitude S 
09°28`02”, longitude W 35°49`43”, altitude 127 m), no período de julho de 2013 a setembro 
de 2014. Solo classificado como Latossolo Vermelho amarelo coeso argissólico com textura 
média argilosa (EMBRAPA, 2014), previamente preparado para instalação do experimento. A 
área de cada unidade experimental foi de 25 m², contendo 5 linhas com espaçamento de 1,0 m 
entre linhas e 0,6 m entre plantas com uma população de 50 plantas por parcela, totalizando 
1800 plantas em 900 m2 de área útil total do experimento. Foram avaliadas as seguintes 
variáveis: peso de raízes por planta em kg e posteriormente expressa sua produção em kg ha-1, 
rendimento de polpa em percentagem e período de cozimento. Para a determinação do tempo 
de cozimento foram selecionadas e homogeneizadas quanto ao peso e espessura raízes de três 
plantas sadias de cada tratamento, das quais foram selecionadas uma raiz de cada planta, 
descascadas, lavadas e submetidas ao protocolo de determinação do tempo de cozimento 
proposto por Miranda et al. (2000). 

O delineamento experimental adotado foi o de blocos casualizados, contendo nove 
tratamentos, com quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos por nove variedades de 
mandioca tipo mesa, oriundas da EMBRAPA – Tabuleiros Costeiros - UEP - Rio Largo – AL: 
Dona Diva, Mineiro, Híbrido 1692, Rosinha (Testemunha), Híbrido 1722, Rosa, Saracura, 
Manteiga e Boa Mesa Clara. Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância por 
meio do software Assistat, versão 7.7 beta. 

 
Resultados e Discursão 

 
Tabela 1. Valores médios do massa de raízes (MR), rendimento de polpa (RP) e período de 
cozimentos de raízes de mandioca (PC) - 2014. 
Tratamento MR  RP            PC 
 (kg) (%)         (min) 
Dona Diva 0.28 b 77.90 ab        19.00 f 

Mineira 0.46 ab 85.74 a        32.00 b  

Híbrido 1692 0.77 a 77.21 b        34.00 a  

Rosinha  0.47 ab 84.34 ab        19.25 f 

Híbrido 1722 0.67 ab 85.10 ab        30.75 c 

Rosa 0.43 ab 81.65 ab        29.00 cd 

Saracura 0.42 ab 85.43 ab        28.00 d 

Manteiga 0.50 ab 83.35 ab        29.00 cd 

Boa Mesa Clara 0.64 ab 83.97 ab        23.00 e 
CV% 35,68 4,33          3.01 
F 2.6236 * 2.8989 *        164.08** 
  Médias seguidas das mesmas letras nas colunas, não diferem pelo teste de Tukey ns (não significativo), * *    
(p≤0,01%) e * (p≤0,05%). 

Conforme os resultados apresentados na tabela acima o Híbrido 1692 apresentou maior 
massa de raiz, diferindo apenas da variedade Dona Diva, que poderá comprometer a aceitação 
e suas raízes no mercado devido à redução de sua massa. Os dados obtidos para a massa de 
raizes foram maiores quando comparados com os trabalhos desenvolvido por Mezette et al. 
(2009) 

O hibrido 1692 apresentou o menor rendimento de polpa, entretanto não diferiu das 
demais com exceção da Mineiro que obteve o maior rendimento de polpa (85,74%). Este fato 
pode ser explicado pela fina película de casca sobre a polpa, diferentemente do híbrido 1692 



 
 

que possui maior espessura de córtex, visto que o rendimento de polpa das raízes de mandioca 
está diretamente relacionado as características da casca, película externa suberificada, 
superior a casca ou córtex que por sua vez recobre o cilindro central, (polpa), que é a parte 
comestível (CÂMARA et al., 1982).  

Dentre as variáveis avaliadas a que apresentou a maior diferença foi o período de 
cozimento das raízes, com oscilação entre 19 a 34 minutos. As variedades Dona Diva e 
Rosinha alcançaram o ponto de cocção em menor tempo, diferindo das demais variedades e 
não diferindo entre si. O híbrido 1692 e a variedade Mineira apresentaram maior tempo de 
cocção, 34 e 32 minutos respectivamente. Um dos fatores que justificam esse maior tempo de 
cocção foi a espessura da raiz, visto que estas apresentaram maior diâmetro, sendo necessário 
maior tempo para cozimento da parte mais interna das raízes e manter a homogeneização 
(LORENZI et al., 1994). 

Avaliando o tempo de cozimento, observaram que este pode ser prolongado devido à 
idade da planta e pelo tipo de solo e suas qualidades nutricionais, de modo que solos menos 
férteis produzem raízes com cozimento mais prolongado ou simplesmente não cozinham 
(Lorenzi et al., 1994; Mezette et al., 2009). O tempo de cocção médio das raízes é superior 
para as plantas não podadas, em relação àquelas que sofrem poda da parte aérea (OLIVEIRA 
et al., 2010) 

As variedades Saracura e Manteiga apresentaram tempo de cocção de 28 e 29 minutos 
respectivamente não diferindo entre elas no presente trabalho bem como no trabalho de 
Borges et al. (2002) que obteve 25,47 e 24,47 minutos respectivamente para Saracura e 
Manteiga, ambas diferindo em apenas um minuto no tempo de cocção para ambos os 
trabalhos mantendo-se a variedade saracura na posição de um minuto a mais no tempo de 
cozimento. 

Os resultados obtidos para cozimento das raízes, foram semelhantes aos encontrados 
por Oliveira et al.(2010) que obtiveram tempo de cocção de raízes de 19 minutos e Borges et 
al. (2002) com intervalo de cocção semelhante 19 e 30 minutos e inferior aos obtidos por 
Mezette et al. (2009) que obteve tempo de cozimento de raízes de mandioca de até 52 
minutos. 

Com exceção do hibrido 1692 e da variedade Mineiro, as demais variedades 
estudados apresentaram tempo de cocção adequado, ou seja, inferior ao limite crítico de 30 
minutos proposto por Pereira et al. (1985), ou seja, podem ser classificadas como de bom 
cozimento, sendo este um fator determinante na escolha de raízes para fins culinários.  

 
Conclusão 

 
1. As variedades Saracura, Rosinha, Manteiga, Boa Mesa Clara, Dona Diva e Rosa 

obtiveram os melhores resultados para o consumo humano para a maioria das características 
avaliadas para este fim. 

2. As variedades Saracura, Rosinha, Boa Mesa Clara e Manteiga se destacaram como 
variedades que poderão ser utilizadas para alimentação humana e animal. 

3. Todas as variedades apresentaram potencial para cultivo na região estudada quanto aos 
atributos avaliados. 
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Temática: fitotecnia. 
 

Resumo 
 

No sul de Santa Catarina as indústrias de farinha e polvilho azedo processam 
as raízes durante cerca de quatro meses do ano, tempo considerado curto para o 
funcionamento da indústria, com concentração das colheitas nos meses de maio a 
julho. Neste contexto, o planejamento da colheita com cultivares que tenham a 
variação sazonal do teor amiláceo conhecida (mais precoces ou mais tardias) pode 
permitir acréscimos na capacidade produtiva das indústrias ao diminuir o período de 
ociosidade anual. Assim, este trabalho tem por objetivo avaliar a produtividade e teor 
de amido em seis cultivares de mandioca em diferentes épocas de colheita. Os 
resultados parciais aqui apresentados abrangem as colheitas de março a junho. Os 
cultivares Luna, Olho Junto e Mandim Branca destacaram-se com relação à 
produtividade de raízes. Os cultivares Sambaqui e Sangão podem se constituir em 
uma opção para início da colheita e beneficiamento no mês de abril, com lavouras de 
um ciclo de cultivo, pois apresentaram no referido mês um teor de amido 
relativamente elevado, com valores médios de 28,5 %. 

 
Palavras chave: Épocas de colheita, amido, cultivares, produtividade. 
 
 

Introdução 
 

No Sul de Santa Catarina são cultivadas dezenas de variedades de mandioca 
por pequenos agricultores, sendo que muitos destes genótipos apresentam um teor 
relativamente baixo de matéria seca nas raízes tuberosas. Para a indústria, cultivares 
mais amiláceos proporcionam economicidade no transporte, menor gasto com energia 
para o beneficiamento, aumento da capacidade produtiva, maior lucratividade e 
geração de menos efluentes, entre diversas vantagens.  

Nesta região, as indústrias utilizam sua infraestrutura para processamento 
somente cerca de quatro meses ao ano, concentrando-se as colheitas nos meses de 
maio a julho, utilizando raízes provenientes de um ou dois ciclos de cultivo. As 
empresas que iniciam o beneficiamento em abril utilizam raízes provenientes de 
cultivos de segundo ciclo disponíveis no mercado regional. Este período relativamente 
curto de processamento faz com que este conjunto de empresas diminua sua 
competitividade com relação aos produtos beneficiados em outras regiões do país. 
Tecnologias que possibilitem um aumento deste período de funcionamento 
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ocasionaria uma diminuição do custo/benefício industrial, aumentando a 
competitividade.  

Neste contexto, o planejamento da colheita com cultivares mais adequados que 
tenham a variação sazonal do teor amiláceo conhecida (mais precoces ou mais tardias) 
pode permitir acréscimos na capacidade produtiva das indústrias por diminuir o 
período de ociosidade anual. Assim, este trabalho tem por objetivo avaliar a 
produtividade e teor de amido em seis cultivares de mandioca em diferentes épocas de 
colheita. 

 
Material e Métodos 

 
Os experimentos foram instalados em Jaguaruna-SC (Lat. 28º 37’; Long. 48º 

52’; Alt. 41 m), em um Neossolo Quartzarênico distrófico, com plantio em setembro 
de 2014. São 20 épocas de colheita onde cada experimento (época) está disposto no 
delineamento de blocos ao acaso com quatro repetições, seis tratamentos e parcelas de 
dez plantas. As colheitas iniciaram em 16 de março de 2015 e seu término ocorrerá 
em outubro de 2016. No presente trabalho são apresentados os resultados referentes às 
quatro primeiras épocas de colheita. 

O experimento foi composto por seis cultivares (tratamentos): SCS253 
Sangão, SCS254 Sambaqui, SCS255 Luna, Mandim Branca, Olho Junto e 
Vermelhinha, com determinação da produtividade, teor de matéria seca e número de 
raízes nas quatro épocas de colheita. O teor de matéria seca e amido nas raízes foram 
determinados pelo método da balança hidrostática (Grossman e Freitas, 1950). As 
adubações e os tratos culturais foram os usuais para a cultura na região. 

A ANAVA conjunta das quatro épocas consideradas foi realizada no esquema 
fatorial simples, considerando os efeitos de genótipos (G) como fixos e épocas (E) 
como aleatórios. As médias dos genótipos foram comparadas pelo teste de 
agrupamento de Scott & Knott (1974) para avaliar o efeito de variedades a 5% de 
probabilidade. Para as análises estatísticas foi utilizado o Programa Genes (Cruz, 
2001). 

 
Resultados e Discussão 

 
Todas as cultivares apresentaram uma porcentagem crescente no teor de amido 

das raízes tuberosas a partir da primeira colheita em março (Figura 1). É esperado que 
as raízes apresentem um pico de acumulação de amido em julho e que posteriormente 
ocorra uma diminuição gradativa nestes teores devido à translocação do amido para o 
caule e novas brotações. Mondardo et al. (2001) obtiveram resultados em Jaguaruna-
SC, que demonstram um  acúmulo crescente de amido nas raízes de março a julho e 
decrescente de agosto a dezembro, sendo que os maiores teores foram observados em 
meados de julho, com um valor médio de 29,1 %. 

Na Figura 1 é possível observar que os teores mais elevados de amido em 15 
de abril são apresentados pelos cultivares Sangão e Sambaqui, com valores em torno 
de 27,7 %. Estes dois cultivares podem se constituir em uma opção para colheitas 
mais precoces na região, tendo-se que considerar, entretanto, que ocorrerá uma perda 
parcial de ramas em razão de que estas não estarão totalmente maduras. Assim, na 
falta de matéria-prima proveniente de lavouras com dois anos de cultivo, estas duas 
variedades podem ser uma opção para o início do beneficiamento das raízes em abril. 
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As cultivares Sambaqui e Sangão se caracterizam por apresentar um teor 
relativamente elevado de matéria seca em suas raízes (Pola et al., 2015). 

Com relação aos teores médios de amido acumulados de março a junho, as 
cultivares Sambaqui, Sangão e Vermelhinha foram estatisticamente superiores às 
demais (p>0,05), como pode ser observado na Tabela 1. Entretanto, as outras três 
cultivares (Mandim Branca, Olho Junto e Luna) foram as mais produtivas (Tabela 1). 

Considerando os valores de produtividade e amido obtidos em junho, 
destacaram-se as cultivares Sambaqui, Olho Junto e Luna, sendo que estas duas 
últimas em razão da sua elevada produtividade. As colheitas posteriores deverão 
definir as melhores possibilidades de utilização de cultivares e épocas de colheita que 
possibilitem a diminuição da capacidade ociosa anual das indústrias da região. 

 
 
 
 
 

 
 
Figura 1. Porcentagem de amido nas raízes em função da época de colheita de seis 
cultivares de mandioca em solo arenoso. Jaguaruna-SC, 2015. 
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Tabela 1. Valores médios do número de raízes por parcela, produtividade e teor de 
amido nas raízes tuberosas referentes a quatro épocas de colheita (março a junho) de 
seis cultivares de mandioca em solo arenoso. Jaguaruna-SC, 2015. 

Tratamento Raízes/parcela Produtividade 
(t/ha) 

Amido (%) 

SCS254 Sambaqui 36  b 18.8  b 28.8  a 
SCS253 Sangão 30  b 13.9  b 28.3  a 
Vermelhinha 37  b 16.2  b 27.2  a 
Olho Junto 46  a 22.9  a 26.4  b 
Mandim Branca 38  b 20.3  a 25.1  b 
SCS255 Luna 48  a 25.9  a 24.6  b 
 

 

 

Conclusão 

As cultivares Sambaqui e Sangão podem se constituir em uma opção para o 
início da colheita em abril, com lavouras de um ciclo de cultivo, no sul de Santa 
Catarina. 
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Temática: Melhoramento genético e biotecnologia 
 

Resumo 
A estimação da taxa de propagação de genótipos de mandioca é um aspecto 

importante que garante um planejamento mais eficaz de atividades do plantio e pode auxiliar 
a pesquisa em vários aspectos. O presente trabalho teve como objetivo propor uma expressão 
para estimação do número de manivas por planta para comparação de genótipos de mandioca. 
Os experimentos foram conduzidos durante a safra 2012/13 em duas localidades do litoral sul 
catarinense. Foram testados doze genótipos de mandioca de indústria no delineamento blocos 
casualizados com três repetições e avaliados os caracteres altura de plantas e número de 
manivas por planta. Diante dos resultados conclui-se que a expressão proposta é viável para 
estimação de manivas e que a avaliação do número de manivas fornece informações 
relevantes para o planejamento de trabalhos com a cultura; não foi detectada correlação entre 
caracteres como número de manivas por planta e produtividade e que é possível selecionar 
genótipos com maior taxa de propagação.  
 
Palavras Chave: Manihot esculenta, seleção, manivas. 

Introdução 
A identificação e seleção de cultivares, com maior estabilidade fenotípica, tem sido 

uma alternativa muito utilizada para atenuar os efeitos da interação genótipos com ambientes 
e tornar o processo de indicação de cultivares mais seguro (Melo et al., 2007). No 
desenvolvimento de novos clones de mandioca, a interação genótipos x ambientes (GxA) é 
uma constante e afeta a expressão fenotípica das plantas. 

Características como a altura de plantas, presença ou ausência de ramificações nas 
hastes, além da genética, são também muito influenciadas pelas condições de ambiente de 
cultivo e fotoperíodo da região. Características estas que se correlacionam com dados de 
produtividade e que auxiliam na tomada de decisão nos programas de melhoramento. Como 
informação relevante e passível de ser subtraída do levantamento de dados sobre altura de 
plantas e altura da primeira ramificação está a estimação do número de manivas por planta 
que um determinado cultivar pode produzir, ou seja, sua taxa de multiplicação. Essa 
informação possibilita o planejamento e dimensionamento de experimentos ou mesmo a 
quantidade de material propagativo (ramas) a ser reservado para o próximo plantio. 

Este trabalho teve como objetivo propor uma expressão para estimação do número de 
manivas por planta para comparação de genótipos de mandioca. 

 

 Material e Métodos 
Os experimentos foram conduzidos durante a safra 2012/13 em duas localidades: 

Estação Experimental de Urussanga, município de Urussanga, SC, sobre solo Argiloso de 
origem Granítica e no Campo Experimental de Jaguaruna, município de Jaguaruna, SC, sobre 
solo denominado Neossolo Quartzarênico. 

Foram avaliados doze genótipos de mandioca de indústria no delineamento blocos 
casualizados com três repetições. As parcelas foram compostas de 36 plantas dispostas em 
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seis linhas de seis plantas com área útil equivalente às dezesseis plantas centrais. Os doze 
tratamentos foram compostos por onze clones de melhoramento e uma testemunha: 
Vermelha. Foram avaliados altura de plantas e número de manivas por planta. 

 Tendo em vista a importância de se trabalhar com genótipos que propiciem uma taxa 
mínima de multiplicação de material propagativo (manivas) de 1:6, ou seja, uma rama gera no 
mínimo 6 manivas de 15 centímetros para o próximo plantio, foi elaborada a seguinte 
expressão para estimação dessa informação: 

 

º =
( . .× 0.66)

0.15 +
. .
. > 0.8; 0; 1 × . .× 0.24 0.15⁄  

 
 
em que: alt. ramif.= altura da primeira ramificação; alt. pta.= altura da planta; SE= função 
que verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se verdadeiro (zero) e outro 
valor se for falso (um). 
A expressão também considera os seguintes critérios:  
a) ao fazer as medições à campo, na lacuna correspondente a informação de altura da 

primeira ramificação, deve-se considerar o mesmo valor de altura total das plantas, em 
genótipos que não apresentem ramificações. Exemplo: 

tratamentos blocos alt. planta alt. 1ª ramif.  
1 1 1.45 1.02  
2 1 1.51 1.51 Genótipo sem ramificação 
 3 1 0.95 0.67  
... ... ... ...  

 
b) de uma haste sem ramificações é aproveitado dois terços da mesma para propagação, na 
expressão corresponde ao 0.66 do denominador da primeira parte;  
c) ramificações muito altas (acima de 80% da altura total da planta) para fins de cálculo, é 
considerado como haste sem ramificações. Na expressão, implica na condição da função SE 
na segunda parte, 0.8; 
 d) ramificações que estejam compreendidas abaixo desse índice (<80% da altura total da 
planta) considera um aproveitamento de 90% da rama abaixo da ramificação. Na expressão, 
se a relação alt. ramif. sobre alt. pta satisfaz a condição, a função SE considera o valor 1 e 
ocorre o ajuste da expressão, aumentando o índice de aproveitamento da rama para 90% (0.66 
+ 0.24) mas, somente da porção de rama abaixo da ramificação; 
e) o valor 0.15 dos numeradores da expressão corresponde ao tamanho da maniva 
considerada, no caso, 15 cm. 
 Os dados foram submetidos a análise de variância conjunta para locais, as médias 
foram comparadas pelo método de agrupamento de Scott & Knott (1974) a 5% de 
probabilidade.  
 

Resultados e Discussão 
Na Tabela 1 é apresentado o resumo da análise de variância para os caracteres altura 

de plantas e número de manivas por planta. As fontes de variação tratamentos e locais 
apresentaram efeitos significativos para todos os caracteres estudados (Tabela 1).  

O coeficiente de variação ambiental (CV) foi de 9,4% para altura de plantas, 10,9% e 
para número de manivas por plantas (Tabela 1). Os valores estão de acordo com o que é 
normalmente estimado para variáveis como altura de plantas (Vidigal Filho et al., 2007; 
Cardoso et al., 2004). 
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Tabela 1. Resumo da análise de variância dos dados referentes a altura média de plantas (Alt. 
Plantas) e número médio de manivas por planta (Nº manivas/planta) de doze genótipos de 
mandioca de indústria. Safra 2012/2013. 
  Q.M. 
FV GL Alt. Plantas  Nº manivas/planta 
Blocos/Locais 4 0.11902  1.09722 
Tratamentos 11 0.09072**  2.29798** 

Locais 1 24.67531**  430.22222** 

Trat. X Locais 11 0.03306ns  1.37374ns 

Resíduo 44 0.03155  0.74874 
Média 

 
1.90  8.0 

C.V.(%) 
 

9.4  10.9 
**: significativo a 1% de probabilidade pelo teste de F. 
 

Na Tabela 2 são apresentados o agrupamento de médias, geral e individuais por local 
de avaliação, entre os tratamentos avaliados no trabalho. Para o caractere altura de plantas 
(média conjunta), os clones 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 e o cultivar Vermelha se agruparam como sendo 
os mais altos entre os doze genótipos avaliados não diferindo estatisticamente entre si pelo 
método de agrupamento de Scott & Knott a 5% de probabilidade. Os Clones 3, 4, 5, 6, 9 e 11, 
quando comparados como um todo, ou seja, independentemente do local de avaliação, 
proporcionaram uma menor quantidade de manivas por planta em relação aos demais. No 
entanto, levando em consideração a relação mínima de 1:6 estabelecidas pelos autores, todos 
os genótipos superaram a condição com taxas de multiplicação acima de 6 manivas/planta 
(Tabela 2).  
 
Tabela 2. Médias (conjunta e individuais por local) referentes às características a altura 
média de plantas e número médio de manivas por planta de doze genótipos de mandioca de 
indústria. Safra 2012/2013. 

Trat. Médias (conjunta) Médias (CEJ) Médias (EEUr) 
Alt.Plantas Nºmanivas Alt.Plantas Nºmanivas Alt.Plantas Nºmanivas 

Clone 1 1.94 a* 8.3 a 1.32 a 5 b 2.55 a 11 a 
Clone 2 1.99 a 8.8 a 1.37 a 6 a 2.62 a 12 a 
Clone 3 1.90 a 7.5 b 1.20 a 5 b 2.60 a 10 a 
Clone 4 1.76 b 6.8 b 1.22 a 5 b 2.30 a 9 a 
Clone 5 2.03 a 7.8 b 1.41 a  5 b 2.65 a 11 a 
Clone 6 1.76 b 7.8 b 1.21 a 6 a 2.30 a 10 a 
Clone 7 2.05 a 8.5 a 1.59 a 6 a 2.52 a 11 a 
Clone 8 2.01 a 8.3 a 1.51 a 6 a 2.52 a 10 a 
Clone 9 1.90 a 7.8 b 1.35 a 6 a 2.45 a 10 a 
Clone 10 1.84 b 8.3 a 1.29 a 6 a 2.38 a 11 a 
Clone 11 1.66 b 7.0 b 0.95 a 4 b 2.37 a 10 a 
Vermelha 1.91 a 8.5 a 1.30 a 6 a 2.52 a 11 a 
*:Médias seguidas das mesmas letras na coluna não diferem entre si pelo agrupamento de Skott & Knott a 5% de 
probabilidade. 

 
Pela análise de variância por local, constatou diferença significativa (P<0,05) para 

número de manivas por planta entre os genótipos avaliados no CEJ. Na comparação das 
médias (Tabela 2) os clones 1, 3, 4, 5 e 11 apresentaram as menores médias e também não 
atingiram a relação mínima proposta. Conceitualmente, solos mais arenosos são menos férteis 
que solos argilosos. Esta condição possivelmente colaborou para um menor desenvolvimento 
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da parte aérea e consequentemente do número de manivas por planta, conforme correlação 
estimada a seguir (Tabela 3). As maiores médias dos experimentos para tais caracteres 
ocorreram na Estação Experimental de Urussanga (2,48m e 10 manivas/planta, 
respectivamente). Esses resultados garantem o planejamento e um melhor e mais aprimorado 
aproveitamento do espaço reservado para estocagem de ramas, evitando preocupações 
excessivas quanto a quantidade de ramas a serem reservadas para próxima safra. 

Na Tabela 3 estão apresentadas estimativas de correlação entre os caracteres 
estudados. A produção de raízes é um dos caracteres mais importantes para o melhoramento 
de mandioca uma vez que está intimamente relacionada com a capacidade produtiva da 
planta. Este caractere por sua vez correlacionou negativamente com altura de plantas. 
Entretanto a magnitude observada é considerada mediana (r=-0,49). A correlação entre 
produtividade versus número de manivas foi praticamente nula (r = 0,05). Quanto a 
correlação entre altura de plantas e número de manivas, como de se esperar, foi de alta 
magnitude (r = 0,71).  

 
Tabela 3. Estimativas dos coeficientes de correlação de Spearman dos caracteres avaliados 
no estudo. 
Variáveis Núm. Dados Correlação 
Alt.Plantas x Nºmanivas 12 0.706294 
Alt.Plantas x Produtividade 12 -0.489510 
Nº manivas x Produtividade 12 -0.048951 
 

Conclusão 
- A expressão matemática proposta é viável para estimar o número de manivas por 

planta. 
- Não foi detectada correlação entre caracteres como número de manivas por planta e 

produtividade. 
- É possível selecionar genótipos com maior taxa de propagação. 
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Temática: FITOTECNIA 
 

Resumo 

A relação entre o peso de raízes e o peso total da planta, pode variar em função do 
peso da parte aérea, e da produção de raízes tuberosas. Valores acima de 50% são 
considerados adequados, contudo, valor abaixo pode ser considerado importante na produção 
da parte aérea para alimentação animal. Deste modo este trabalho teve como objetivo avaliar 
o índice de colheita das principais cultivares de mandioca da região Sul do Ceará que 
comumente são comercializadas em feiras agroecológicas. O trabalho foi conduzido na 
Fazenda Matulão Bebida Nova, de 80 hectares, no município de Crato, Ceará. Com relação ao 
índice de colheita das plantas, observou-se que houve diferença significativa entre os 
tratamentos, com maiores médias observadas para as cultivares Manteiga e Paulistinha que 
apresentaram valores superiores a 50%, seguidas pela cultivar Rosinha com 48%. E com 
menor valor no IC para a cultivar Água Morna 38%. Conclui-se que o sistema de cultivo 
agroecológico na cultura da mandioca proporciona para as cultivares Manteiga, Paulistinha e 
Rosinha o índice de colheita superior a 48%, com plantas aos sete meses de idade. 
 
Palavras Chave: Índice de colheita, mandioca, Nordeste, alimentação humana e animal 
 

Introdução 
A mandioca pertence à família Euphorbiaceae e caracteriza-se por ser planta tolerante 

a condições de climáticas do Semiárido devido a baixa precipitação e fertilidade do solo (Dias 
et al. 1997). Espécie vegetal originária do Brasil (Carvalho 2005). A sua importância 
econômica está na produção de raízes tuberosas para a obtenção da fécula através da indústria 
ou no consumo das raízes após o cozimento ou fritura, representando valioso alimento para 
consumo humano. Por outro lado tem grande importância na alimentação animal, consumidos 
subprodutos da agroindústria sob a forma de raspa de mandioca, bem como a parte aérea no 
terço superior que apresenta elevado potencial nutricional para a alimentação sob forma in 
natura após a pré secagem, ou na confecção de feno e silagem. 

A mandiocultura da região Sul do Ceará caracteriza-se pelo hábito da população em 
consumir raízes de menor diâmetro e comprimento, o que evidencia cultivos de seis a oito 
meses para ser iniciada a colheita. Concomitantemente observa-se também a elevada 
produção de folhas e caules tenros adequados ao processamento para a confecção de 
alimentos para animais. Desta forma, a planta apresenta o uso por inteira, devido a 
reutilização dos 2/3 inferiores para o replantio utilizando as manivas sementes. 

No Brasil a área cultivada com mandioca tem diminuído nos últimos oito anos, onde 
a área cultivada perfazia 1.902.000 hectares em 2005, regredindo para 1.518.000 hectares em 
2013. Quanto a produção de mandioca em 2003 os produtores obtiveram 25.872.000 
toneladas, oito anos depois em 2013 a produção foi estimada de 21.200.000 toneladas para 
todo o Brasil, desta forma observa-se uma contração de aproximadamente 4.500.000 de 
toneladas (SEAB, 2013). 

O índice de colheita é a relação entre o peso de raízes e o peso total da planta, 
podendo variar em função do peso da parte aérea, e da produção de raízes tuberosas. Valores 
acima de 60% são considerados adequados (Conceição, 1983). Para Peixoto et al. (2005), o 
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IC é considerado satisfatório quando superior a 50%. Segundo Cardoso Júnior e outros 
(2005), o valor considerado ideal pode variar também em função da finalidade de cultivo, por 
exemplo, o baixo índice de colheita, devido à grande produção de parte aérea, pode ser 
adequado quando o objetivo da lavoura de mandioca é produzir parte aérea para a 
alimentação animal (Cardoso Junior et al., 2005). 

Deste modo este trabalho teve como objetivo avaliar o crescimento vegetativo das 
principais cultivares de mandioca da região Sul do Ceará que comumente são comercializadas 
em feiras agroecológicas. 
 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido na Fazenda Matulão Bebida Nova, com área de 80 
hectares, no município de Crato, Ceará durante período de 04 de novembro de 2014 a 04 de 
junho de 2015, em condição de campo. Foi realizado o plantio em solo areno argiloso, em 
condições da área com relevo inclinado classificado como Latossolo Vermelho (EMBRAPA, 
2006). A precipitação pluviométrica no período de condução da cultura foi mais significativo 
no mês de março de 2015 (Figura 1). 
 

 
Figura 1. Precipitação pluviométrica no período de novembro/2014 a junho/2015, Crato, CE. 
 

Para a implantação do experimento foram utilizadas as cultivares de mandioca 
Manteiga, Paulistinha, Rosinha e Água Morna. 

No plantio utilizou-se manivas de 0,13 a 0,15 m de comprimento e a profundidade de 
plantio foi de aproximadamente 0,10 m.  

Em relação ao manejo agroecológico adotou-se as seguintes práticas: técnica de curva 
de nível na área com diferença de cotas a cada 2 metros; o levante de camalhões para facilitar 
a capitação de água onde foram colocadas as manivas sementes; barreira vegetal com capim 
elefante cultivar Cameroon; cultivo consorciado de mandioca, milho e feijão de corda; 
adubação orgânica utilizando esterco bovino; e rotação de culturas em decorrência da estação 
de seca e chuva. 

Foram avaliados quatro genótipos de mandioca de mesa: 1. Manteiga; 2. Paulistinha, 
3. Rosinha; e 4. Água Morna. O experimento foi conduzido em uma área total de quatro 
tarefas (12.100m2). O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados com 
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quatro repetições. A parcela experimental foi composta por quatro linhas de plantio com dez 
plantas cada, espaçadas de 1,00 m entre linhas e 0,60 m entre plantas. A área útil constou das 
duas linhas centrais, ou seja, 12,00 m2. 

Por ocasião da colheita aos sete meses após a emergência, foram realizadas as 
seguintes avaliações: 1) índice de colheita (IC): indicador de eficiência das plantas em 
alocarem fotoassimilados às raízes tuberosas durante a fotossíntese. IC = [massa fresca de 
raizes / (massa fresca de raízes + massa fresca da parte aérea + massa fresca de cepa)] * 100. 
Os resultados de IC foram aplicados a estatística descritiva, bem como a ANOVA em DBC 
utilizando o Software ASSISTAT 7.7 Beta de 2015. E a confecção gráfica pela Planilha 
Microsoft Excel. 
 

Resultados e Discussão 
Os dados médios dos parâmetros avaliados para índice de colheita (IC - relação entre 

a produção de raízes e a produção total da planta) variaram significativamente ao nível de 1% 
de probabilidade (p < 01) para os tratamentos analisados referentes as cultivares de mandioca. 

Com relação ao índice de colheita das plantas, observou-se que houve diferença 
significativa entre os tratamentos, com maiores médias observadas para as cultivares 
Manteiga e Paulistinha que apresentaram valores superiores a 50%, seguidas pela cultivar 
Rosinha com 48%. E com menor valor no IC para a cultivar Água Morna 38% (Figura 2). 
 

 
Figura 2. Valores médios de índice de colheita de mandioca (IC), referente a quarto 

cultivares em sistema agroecológico de produção, no município do Crato, Ceará. 
As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si, foi 
aplicado o Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 
Segundo Otsubo et al. (2008) os índices de colheita verificados são considerados 

excelentes e não representam limitação para o rendimento da cultura quando acima de 68%. 
Para Cock & El-Sharkaway (1991), o valor ótimo para índice de colheita está entre 0,50 e 
0,65. O índice de colheita, quando analisado isoladamente, pode não fornece informações 
adequadas, como a não evidência da condição real em que a cultura esteja passando quanto ao 
crescimento e desenvolvimento, pois os elevados valores do IC podem estar relacionados com 
o período de estiagem em que as folhas caem, com o consumo por animais ou o corte da parte 
aérea para fenação, obtendo assim o aumento de raízes em relação a parte aérea diminuída. 
Verifica-se que as cultivares com IC superiores a 48% se adequam ao manejo estabelecido 
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pelo sistema agroecológico local adotado, pois as plantas são de sete meses, ou seja, jovens o 
que evidencia a elevada produção da parte aérea. 
 

Conclusão 

O sistema de cultivo agroecológico para a cultura da mandioca na região Sul do 
Ceará proporciona para as cultivares Manteiga, Paulistinha e Rosinha índice de colheita 
superior a 48%, adequado as plantas aos sete meses de idade. 

Este índice de colheita possibilita que as plantas apresentem raízes de qualidade, de 
acordo o hábito dos consumidores locais e comercial da região. 

A parte aérea obtida em cultivos com este índice de colheita atinge elevada produção 
da parte aérea utiliza para alimentação animal. 
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Temática: Fitotecnia 
 

Resumo 

As raízes da mandioca são dependentes das folhas para a produção de fotoassimilados 
que serão convertidos e acumulados nas raízes como amido, no qual estão sujeitas ao ataque 
de pragas desfolhadoras como o mandarová. A desfolha artificial é uma metodologia para 
simular estes danos pela lagarta. Objetivou-se avaliar o desempenho agronômico da cultura 
da mandioca de primeiro ciclo em função de épocas e níveis de desfolha artificial. O 
experimento foi realizado, em uma propriedade rural particular de Guaíra/PR. O 
delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso em esquema fatorial 5 x 5, 
sendo 5 níveis de desfolha e 5 épocas de desfolha artificial, com 3 repetições. Foi 
determinado no momento da colheita o peso de raízes, o peso total de planta e a quantidade de 
fécula. Foi verificado que as desfolhas mais drásticas (75 e 100%) quando aplicado aos 135 
dias após o plantio foram capazes de reduzir peso de raízes por planta de forma mais intensa, 
enquanto que para a deposição de amido nas raízes tuberosas somente os níveis obtiveram 
efeito significativo para redução de sua quantidade acumulada, apresentando de forma geral 
efeito linear decrescente de acordo com o aumento da desfolha. Desta forma, concluímos que 
o desfolhamento aos 135 dias após o plantio resulta em maiores prejuízos ao peso de raízes, 
peso da parte aérea e na quantidade de fécula armazenada nas raízes tuberosas do mandioca. 
 
Palavras Chave: Manihot esculenta Crantz. Corte. Erinnyis ello 

Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta L. Crantz) é a principal fonte de carboidratos para 
milhões de pessoas no mundo, especialmente nos países em desenvolvimento (SOUZA et al., 
2006). Suas raízes são altamente dependente das folhas para a produção de fotoassimilados 
que serão convertidos em açúcares e acumulados nas raízes como a fécula, porem, essa 
produção pode ser afetada pelas condições climáticas e, por ataque de doenças e pragas no 
qual acarretam na redução da área foliar (VIECELLI et al., 2011). 

As pragas podem inibir o transporte de nutrientes ou reduzir a brotação do material de 
plantio, mas seu principal dano é a redução da área foliar, ocasionando reduções da taxa 
fotossintética ativa da planta, que acarretará na diminuição da translocação de fotoassimilados 
para os tubérculos e, conseqüentemente resultará em queda da produção (BELLON, 2010), 
sendo o mandarová uma das pragas  mais importantes em danos para a cultura. 

O método de desfolha artificial vem sendo trabalhado em diversos países em muitas 
culturas com o intuito de simular danos e, obter o nível de dano econômico de determinada 
praga. Portanto, o trabalho teve por objetivo avaliar o desempenho agronômico da cultura da 
mandioca de primeiro ciclo em função de épocas e níveis de desfolha artificial  
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Material e Métodos 

O experimento foi realizado em condições de campo, em uma propriedade rural 
particular em Guaíra/PR, em um LATOSSOLO VERMELHO Eutroférrico de textura argilosa 
(Embrapa, 2013) e clima Cfa.  

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso em esquema fatorial 
5 x 5, sendo 5 níveis de desfolha e 5 épocas de desfolha artificial, com 3 repetições, 
totalizando 25 tratamentos. Cada parcela foi formada por 20,8 m2, constituído por 5 linhas de 
8 m de comprimento. Os níveis de desfolha artificial foram de; 0, 25, 50 75 e 100% de 
desfolha) com intuito de simular o ataque de Erinnyis ello em cinco épocas de 
desenvolvimento da cultura; 45, 90, 135, 180 e 225 dias após o plantio (DAP). 

Antes da instalação do experimento, foi realizada amostragem do solo em duas 
profundidades (0 - 0,20 m e 0,21 - 0,40 m) com auxílio de um trado tipo holandês, para a 
caracterização dos atributos químicos. Os resultados foram, respectivamente: pH: 5,5 e 5 – P 
(20,5 e 11,7 mg dm-3),  C (20,5 e 7,4 g dm-3), K, Ca, Mg, Al, SB, CTC, H+Al (0,8 e 0,6 – 7,9 
e 5,8 – 1,6 e 1,1 – 0,0 e 0,0 – 10,4 e 7,5 – 14,6 e 11,9 – 4,3 e 4,4 cmolc dm-3) V = 70,7 e 63%. 

O plantio foi realizado no dia 02 de outubro de 2012 com auxílio de uma plantadora 
da marca Planti Center modelo Bazuca 1, com regulagem de corte de maniva de 
aproximadamente 15 cm, espaçamento entre plantas de 0,55 m e entre fileiras de 0,65 m 
disponibilizando em torno de 14 a 15 manivas por linha na parcela utilizando a variedade 
conhecida como “cascudinha”. 

Na ocasião de realizar a primeira desfolha, foi observada a incidência de Erinnyis 
ello de primeiro a terceiro instares, sendo controlados por meio de “varredura”, ou seja, 
manualmente.  

A cada 45 dias após o plantio (DAP) foram aplicados os níveis de desfolha 
realizados com auxilio de tesouras nas devidas proporções como já citadas, sendo realizado o 
corte dos lóbulos de cada folha que compreende a planta, ou seja, todas as folhas da planta 
sofreram o devido corte.  A colheita foi realizada no dia 24 de julho de 2013, no período 
denominado de “repouso fisiológico” onde todas as folhas caem naturalmente, permanecendo 
somente as hastes (ramas).  

No momento da colheita, foram utilizadas 10 plantas por parcela para mensurar o 
peso de raízes, o peso total de planta, e quantidade de fécula.  Para determinação da 
quantidade de fécula de mandioca foi utilizado o método da balança hidrostática, a partir de 
uma amostra de 5 kg de raízes tuberosas.  

Após a coleta dos dados, os mesmos foram submetidos à análise de regressão para 
ambos os fatores avaliados, ao nível de 5% de probabilidade pelo programa estatístico 
SISVAR. 

Resultados e Discussão 
No presente trabalho observou-se que os diferentes níveis e épocas de desfolha não 

influenciaram no peso da parte aérea (PPA), o que pode ser justificado pela rapidez com que a 
parte aérea se refaz após a desfolha e o ritmo com que o crescimento de raízes ocorre 
dependem de uma série de mecanismos fisiológicos das plantas, como capacidade 
fotossintética do tecido foliar, reservas, altura da planta e absorção de nutrientes 
(SARMENTO et al., 2008).  

A análise de regressão (Figura 1) apresentou ajuste linear decrescente para a variável 
peso de raiz de acordo com os níveis e quadrático para épocas de desfolha artificial, 
possibilitando inferir que às perdas foliares em diferentes níveis foram cada vez mais 
prejudiciais, e que de maneira geral quando o desfolhamento total da planta de mandioca 
ocorreu  após 135 dias ao plantio resultou em maior prejuízo no peso das raízes. O baixo 
valor para esta variável nos níveis mais drásticos de desfolha (75 e 100%) deve-se 
possivelmente ao maior gasto das reservas armazenadas nas raízes tuberosas para o 
restabelecimento da área foliar para voltar a produzir fotoassimilados para a manutenção da 
planta. 
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O período em que ocorreu maior redução no peso de raiz neste trabalho, foi próximo 
do mês de abril em que, Aguiar et al., (2011) observaram menor produção de raiz quando 
podadas neste mês, já as podas realizadas nos meses de maio a agosto, não alteram de modo 
significativo o rendimento de raízes de mandioca. 

A análise de regressão (Figura 2) apresentou ajuste linear decrescente para a variável 
peso total de planta, de acordo com os níveis e quadrático para épocas de desfolha artificial, o 
que indica que a mandioca foi sensível às perdas foliares em relação ao período de 
desenvolvimento da planta, e que de maneira geral quando o desfolhamento ocorreu  após 
135 DAP resultou em maior prejuízo no peso total de plantas assim como no peso das raízes. 
Este resultado possibilita inferir que o peso da parte aérea não foi capaz de influenciar no 
peso total de plantas, portanto, o sistema radicular juntamente com a cepa são as partes da 
planta de maior interferência no peso total de plantas. Pelo ajuste da curva, percebe-se que o 
desfolhamento realizado de 90 a 180 DAP possibilitaram redução do peso da planta de 9,07% 
com destaque a desfolha realizada aos 135 DAP ao nível de 75% de desfolha em comparação 
com a desfolha realizada somente aos 225 DAP.  

A variável quantidade de fécula teve ajuste linear de acordo com a análise de 
regressão (Figura 3) para o fator níveis de desfolha, possibilitando inferir que a mandioca 
respondeu amplamente às perdas foliares em relação ao período de desenvolvimento da 
planta, e que de maneira geral quando o desfolhamento ocorreu aos 135 e 180 DAP resultou 
em maior prejuízo na quantidade de fécula armazenada nas raízes tuberosas, o que sugere que 
a redução da quantidade de fécula que estava armazenada, tenha sido utilizada para a 
formação de novas brotações para suprir a ausência de folhas oriundo das desfolhas. 

No período de 135 dias após o plantio, o sistema radicular ainda estava se 
diferenciando em raízes tuberosas e, que segundo Aguiar et al. (2011), qualquer alteração no 
suprimento de carboidratos para as raízes nestes estádios iniciais de diferenciação pode 
ocasionar em grandes danos na capacidade de dreno, podendo comprometer o fluxo de 
carboidratos para as mesmas e conseqüentemente sua produção. 
 

 
Figura 1 - Peso de raízes por planta de mandioca de primeiro ciclo, submetida a diferentes 

níveis e épocas de desfolha artificial cultivada em Guaíra – PR, safra 2012/2013. 
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Figura 2 - Peso total de planta de mandioca de primeiro ciclo, submetida a diferentes níveis e 

épocas de desfolha artificial cultivada em Guaíra – PR, safra 2012/2013. 

 
Figura 3 - Quantidade de fécula presente em 5 Kg de raízes da mandioca de primeiro ciclo, 

submetida a diferentes níveis e épocas de desfolha artificial cultivada em Guaíra – 
PR, safra 2012/2013. 

Conclusão 
O desfolhamento aos 135 dias após o plantio resulta em maiores prejuízos ao peso de 

raízes, peso da parte aérea e na quantidade de fécula armazenada.  
Os níveis de desfolha a partir de 50%, após 135 dias após o plantio da mandioca, 

causa perda linear na quantidade de fécula armazenada nas raízes tuberosas.  
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Temática: Fitotecnia 
 

Resumo  

As folhas de mandioca podem ser desfolhadas pelo mandarová, podendo ocasionar 
em redução de amido acumulado nas raízes tuberosas que pode ser estudado pela metodologia 
da desfolha artificial. Objetivou-se avaliar o desempenho morfológico da cultura da mandioca 
de segundo ciclo em função de épocas e níveis de desfolha artificial. O experimento foi 
realizado, em uma propriedade rural em Guaíra/PR. O delineamento experimental utilizado 
foi o de blocos ao acaso em esquema fatorial 5 x 5, sendo 5 níveis de desfolha e 5 épocas de 
desfolha. Foram mensuradas durante a colheita a altura, o diâmetro de haste e o número de 
folhas. A desfolha realizada aos 45 e 90 DAB em níveis a partir de 50% de desfolha foram 
que apresentaram os maiores prejuízos nas variáveis altura e diâmetro de haste de forma 
semelhante entre ambas. O comportamento do número de folhas após os tratamentos 
proporcionaram acréscimos quando a planta foi desfolhada totalmente no período de 90 e 135 
dias após a brotação por proporcionar maior ramificação da haste, não contribuindo para 
variações no comprimento e diâmetro de raízes. Sendo assim, concluiu-se com este trabalho 
que as variáveis altura e diâmetro de haste comportam-se de forma similar e o número de 
folhas é estimulado pelo maior número de ramificação provocado pela desfolha de 100% 
principalmente. 

 
Palavras Chave: Manihot esculenta Crantz. Folha. Erinnyis ello. 

Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta L. Crantz) destaca-se como uma planta de muitos 
usos, desde a alimentação humana e animal ou uso industrial (SOUZA et al., 2006). As raízes, 
são de maior interesse devido ao seu consumo por humanos e animais de diversas formas e o 
seu crescimento é dependente das folhas para a produção de fotoassimilados que serão 
convertidos em açúcares e acumulados nas raízes como a fécula, porem, essa produção pode 
ser afetada pelas condições climáticas e, por ataque de doenças e pragas no qual acarretam na 
redução da área foliar (VIECELLI et al., 2011). 

A redução de área foliar é o principal dano das pragas, ocasionando reduções da taxa 
fotossintética ativa da planta, que acarretará na diminuição da translocação de fotoassimilados 
para os tubérculos e, conseqüentemente resultará em queda da produção (BELLON, 2010), 
sendo o mandarová uma das pragas  mais importantes em desfolhamento da cultura. 

O método de desfolha artificial vem sendo trabalhado em diversos países em muitas 
culturas com o intuito de simular danos e, obter o nível de dano econômico de determinada 
praga. Portanto, o trabalho teve por objetivo avaliar o desempenho morfológico da cultura da 
mandioca de segundo ciclo em função de épocas e níveis de desfolha artificial. 
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 Material e Métodos 

O experimento foi realizado em condições de campo, em uma propriedade rural 
particular em Guaíra/PR, em um LATOSSOLO VERMELHO Eutroférrico de textura argilosa 
(Embrapa, 2013) e clima Cfa.  

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso em esquema fatorial 
5 x 5, sendo 5 níveis de desfolha e 5 épocas de desfolha artificial, com 3 repetições, 
totalizando 25 tratamentos. Cada parcela foi formada por 20,8 m2, constituído por 5 linhas de 
8 m de comprimento. Os níveis de desfolha artificial foram de; 0, 25, 50 75 e 100% de 
desfolha) com intuito de simular o ataque de Erinnyis ello em cinco épocas de 
desenvolvimento da cultura; 45, 90, 135, 180 e 225 dias após a brotação das ramas (DAB). 

Antes da instalação do experimento, foi realizada amostragem do solo em duas 
profundidades (0 - 0,20 m e 0,21 - 0,40 m) com auxílio de um trado tipo holandês, para a 
caracterização dos atributos químicos. Os resultados foram respectivamente: pH: 5,5 e 5 – P 
(20,5 e 11,7 mg dm-3),  C (20,5 e 7,4 g dm-3), K, Ca, Mg, Al, SB, CTC, H+Al (0,8 e 0,6 – 7,9 
e 5,8 – 1,6 e 1,1 – 0,0 e 0,0 – 10,4 e 7,5 – 14,6 e 11,9 – 4,3 e 4,4 cmolc dm-3) V = 70,7 e 63%. 

O plantio foi realizado no dia 02 de outubro de 2012 com auxílio de uma plantadora 
da marca Planti Center modelo Bazuca 1, com regulagem de corte de maniva de 
aproximadamente 15 cm, espaçamento entre plantas de 0,55 m e entre fileiras de 0,65 m 
disponibilizando em torno de 14 a 15 manivas por linha na parcela utilizando a variedade 
conhecida como “cascudinha”. 

Na ocasião de realizar a primeira desfolha, foi observada a incidência de Erinnyis 
ello de primeiro a terceiro instares, sendo controlados por meio de “varredura”, ou seja, 
manualmente.  

A cada 45 dias após a brotação (DAB) foram aplicados os níveis de desfolha 
realizados com auxilio de tesouras nas devidas proporções como já citadas, sendo realizado o 
corte dos lóbulos de cada folha que compreende a planta, ou seja, todas as folhas da planta 
sofreram o devido corte.  A colheita foi realizada no dia 19 de julho de 2014, no período 
denominado de “repouso fisiológico” onde todas as folhas caem naturalmente, permanecendo 
somente as hastes (ramas).  

No momento da colheita, foram utilizadas 10 plantas por parcela para mensurar; 
altura, diâmetro de haste e número de folhas por planta, que após a coleta dos dados, os 
mesmo foram submetidos à análise de regressão para ambos os fatores avaliados, no nível de 
5% de probabilidade pelo programa estatístico SISVAR. 

Resultados e Discussão 
Pela análise de variância da regressão a interação dos fatores de desfolha para a 

variável altura, diâmetro de colmo e número de folhas durante o segundo ciclo da cultura da 
mandioca foram significativos.  

A desfolha realizada aos 45 e 90 dias após a brotação das hastes (DAB) foi a que 
apresentou a maior redução de altura e de diâmetro de haste principalmente ao nível de 100% 
de desfolha. Isso pode ser explicado pelo fato de que nesta fase, a planta de mandioca está 
investindo os fotoassimilados produzidos nas folhas e armazenados em suas raízes tuberosas, 
para seu crescimento de parte aérea coincidindo com seu desenvolvimento de segundo ciclo, 
onde praticamente toda parte estrutural já está formada, pois as plantas de mandioca não 
foram podadas após o primeiro ciclo, mantendo sua altura inicial de forma semelhante, pois 
dentro do objetivo do trabalho não era analisar a poda das hastes e sim os níveis e as épocas 
de desfolhamento em cada ciclo de produção da cultura, interferindo o mínimo possível nos 
outros fatores que pode levar ao comprometimento do desenvolvimento da cultura da 
mandioca.  

De acordo com os trabalhos de Bertulio (2008) e Cantarelli et al., (2008) avaliando a 
simulação de desfolhas por formigas cortadeiras em eucalipto, verificaram que as desfolhas 
nos primeiros três meses e com desfolhas mais drásticas foram as que mais afetaram o 
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crescimento da espécie arbórea e que o desfolhamento após doze meses, pouco interferiu 
nesta variável. 

Resultado interessante foi à elevação do número de folhas de acordo com as épocas e 
os níveis de desfolha (Figura 1) exceto para as desfolhas realizadas aos 225 DAB.  

Observa-se que quando realizado a desfolha aos 45 DAB houve tempo suficiente para 
a planta se recuperar da desfolha obtendo aparelho fotossintético suficiente para produção de 
fotoassimilados. As desfolhas realizadas aos 225 DAB, as plantas de mandioca apresentavam 
um número de folhas pouco inferiores com as plantas desfolhadas aos 45 DAB, pois as 
plantas avaliadas aos 225 DAB em que ainda não tinham sido desfolhadas e que já havia 
iniciado a fase de senescência, fato esse justificado pela menor quantidade de folhas em 
comparação com a desfolha aos 45 DAB.  

As desfolhas principalmente nas primeiras épocas após a brotação acarretaram em 
maior desenvolvimento de número de folhas e devido as condições climáticas neste trabalho, 
outro fator pode ser considerado, como foi observado no trabalho de Fonseca et al., (2014) 
com a cultura do crambe submetido ao desfolhamento. Estes autores verificaram que a 
desfolha de 100% proporcionou em um aumento no número de hastes por planta, não 
verificando diferença significativa da desfolha em diferentes épocas para esta variável, o que 
pode ter levado ao maior número de folhas no período de desfolhamento a partir de 45 DAB 
sendo possível, portanto, pelo maior número de hastes ou pela ramificação da haste da planta 
de mandioca, fato nitidamente observado nas plantas de mandioca cultivadas no segundo 
ciclo deste trabalho.   

 

 
Figura 1 - Altura média de plantas de mandioca de segundo ciclo, submetida a diferentes 

níveis de desfolha artificial cultivada em Guaíra – PR, safra 2013/2014. 

 
Figura 2 - Diâmetro médio da base da haste de plantas de mandioca de segundo ciclo, 

submetida a diferentes épocas de desfolha artificial cultivada em Guaíra – PR, 
safra 2013/2014. 
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Figura 3 - Número médio de folhas por plantas de mandioca de segundo ciclo, submetida a 

diferentes épocas de desfolha artificial cultivada em Guaíra – PR, safra 
2013/2014. 

Conclusão 

Desfolhamento mais drástico aos 45 e 90 dias após a brotação pouco afetou a altura e 
o diâmetro de haste. 

A desfolha de 100% aos 90 e 135 dias após a brotação aumentou o número de folhas. 
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Temática: Fitotecnia 
 

Resumo 

A obtenção de raízes de mandioca de mesa ou macaxeira que permita atender 
mercado diversificado e durante o ano todo, pode ser alcançado inserindo novas cultivares e a 
fertirrigação no sistema de produção. O objetivo deste trabalho identificar cultivares de 
macaxeira superiores em cultivo fertirrigado no Tabuleiro de Russas, CE. Avaliaram-se as 
cultivares Cacau Manteiga, Manteiga, Cacauzinho, Gema de Ovo, Amarelinha, Paraná, 
Dourada, Eucalipto, Santo Antônio e Kiriris, Recife e Mojuí dos Campos. Os manejos da 
adubação e irrigação foram semelhantes aos utilizados pelo produtor. Foram avaliadas as 
biomassas frescas da parte aérea e de raízes, as dimensões de raízes e o índice de colheita, 
quando em plantas com sete meses de idade. As cultivares Kiriris, Dourada, Manteiga, Gema 
de Ovo, Amarelinha, Paraná e Recife foram as mais produtivas. 
 
Palavras Chave: Manihot esculenta, mandioca de mesa, cultivo irrigado, produção de raízes 

Introdução 

A etapa final de escolha de uma cultivar de macaxeira, basicamente, está na 
dependência dos teores de HCN, capacidade de cozimento das raízes com a idade das plantas 
e tempo de ‘panela’ e qualidade da massa cozida, escolhida pelo baixo teor de fibras. Nas 
características de avaliação inicial considera-se o rendimento de raízes, sua resistência as 
pragas e doenças, facilidade de descascamento, tempo de prateleira e o aspecto visual, como a 
cor da entrecasca, tortuosidade e tamanho (Carvalho et al., 1993). 

A mandioca é cultivada basicamente em condição de sequeiro, sendo bastante 
inferiores os resultados de pesquisa sob condições irrigadas, apesar de que o suprimento 
adequado de água seja essencial e crítico nos primeiros cinco meses de idade da planta, com 
maior reflexo no desenvolvimento das plantas e na emissão e tuberização de raízes (Alves e 
Silva, 2003). 

A utilização de perímetros irrigados em condições semiáridas para produção de 
mandioca de mesa pode trazer altos benefícios econômicos, já que disponibiliza os produtos 
em qualquer período do ano, principalmente nos momentos de menor oferta no mercado. 
Compreender as respostas da cultura da mandioca como crescimento, produtividade e 
qualidade de raízes em sistemas irrigados usando fertirrigação possibilitará, além de ajustes 
nos tratos culturais predefinidos para condições de sequeiro, a redução de custos com insumos 
e mão de obra durante o ciclo da cultura e definir o período de colheita que garanta 
produtividade e qualidade das raízes (Cardoso e Gameiro et al., 2006). O objetivo do trabalho 
foi avaliar o comportamento de doze cultivares de macaxeira em sistema irrigado por 
gotejamento usando fertirrigação, no Tabuleiro de Russas, CE. 

 Material e Métodos 

O trabalho foi desenvolvido no Lote 113, no Distrito Irrigado Tabuleiro de Russas - 
DISTAR, 1ª Etapa, NH-1, situado na BR 116, km 178, Limoeiro do Norte/Russas – Ceará 
(5º2’39”S e 38º6’55”W, e altitude de 77 m). A área do DISTAR apresenta solos do tipo 
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Neossolo Quartzarênico (EMBRAPA, 2013). O clima, segundo Köppen, é Bsh, ou seja, seco, 
muito quente, com volume de precipitações da ordem de 720 mm, distribuídos irregularmente 
ao longo do ano (inverno úmido), e com temperatura média anual superior a 18 ºC. O 
trimestre fevereiro-abril é o mais chuvoso (50% da precipitação anual). Em médias anuais, 
aproximadamente, a umidade relativa é de 60%, insolação de 2.900 horas, evaporação de 
2.000 mm e velocidade do vento de 4,50 m/s (DNOCS, 2014). O solo foi preparado com 
gradagem. 

O experimento foi conduzido em delineamento de blocos casualizados com três 
repetições, avaliando 12 cultivares de macaxeira, dos Estados da Bahia (Cacau Manteiga, 
Manteiga, Cacauzinho, Gema de Ovo, Amarelinha, Paraná, Dourada, Eucalipto, Santo 
Antônio e Kiriris), Pará (Mojuí dos Campos) e Ceará (Recife, local). A área da parcela foi de 
9,0 m2, com 12 plantas, no arranjo espacial de 1,5 m x 0,5 m, equivalente a uma população de 
13.333 plantas por hectare.  

O plantio foi realizado no dia 1 de novembro de 2013, de forma manual, utilizando-se 
estacas (manivas) de 0,12 m de comprimento, tendo sido dispostas verticalmente nas covas, a 
0,08 m de profundidade, com parte restante acima do solo. Para suprir as necessidades 
hídricas da cultura, utilizou-se sistema irrigado localizado, por meio de gotejadores, 
espaçados de 0,50 m, com tempo de aplicação diária de 0,5 h e vazão de 1,5 L/h. As 
adubações (fertirrigação) foram realizadas a partir da brotação das manivas, em periodicidade 
semanal, utilizando-se ureia fosfatada (1-30 dias da brotação, total de 25 kg ha-1), ureia (31-
120 dias da brotação, total de 25 kg ha-1), e ureia + cloreto de potássio (121-180 dias, total de 
12,5 e 12,5 kg ha-1, respectivamente). As plantas daninhas foram controladas com gramoxoni, 
com aplicações feitas de acordo com o grau de infestação. Para o controle de pragas 
realizaram-se aplicações de acaricida e inseticida (formigas e lagartas). 

Por ocasião da colheita, foram tomados, em todas as plantas da parcela, dados de 
biomassa aérea, separadas em terço superior (folhas e hastes verdes) e hastes maduras, e 
dados de raízes comerciais e não comerciais. Os dados foram submetidos as análises de 
variância e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 

Resultados e Discussão 
Não houve diferenças entre cultivares quanto ao número (média de 30.674 raízes ha-1) 

e massa (4,2 t ha-1) de raízes não comerciais e quanto ao diâmetro das raízes comerciais 
(média de 5,6 cm). A massa e o número de raízes não comerciais representaram, 
aproximadamente, 16 e 43%, respectivamente do total de raízes produzidas.    

Nas demais características, a análise de variância indicou efeitos significativos de 
cultivares (Tabela 1). A cultivar Paraná apresentou a maior produtividade de biomassa da 
parte aérea (terço superior da planta + haste) (38,6 t ha-1). Lopes (2006) obteve produtividade 
de biomassa aérea de 27,6 t ha-1 em plantas com oitos meses de idade.  

Os valores de produtividades das raízes comerciais apresentaram variação de 182% 
para massa fresca e de 107% para número de raízes, sendo os componentes de produção de 
maior contribuição para a diferença entre cultivares (Tabela 1).  A maioria das cultivares 
apresentou produtividade superior a 22 t ha-1, o que representa renda líquida significativa para 
o agricultor, pois a preço médio de R$ 0,80 kg-1 (mais comum na região), resulta em receita 
de R$ 17.680. Este valor é mais que três vezes o custo aproximado do cultivo irrigado da 
macaxeira (R$ 5000,00). A cultivar Mojuí dos Campos proporcionou rendimentos (biomassas 
da parte aérea e de raízes) bem abaixo da média esperada em cultivo irrigado (Oliveira et al., 
2006). Provavelmente isso foi devido ao fato dessa cultivar ser adaptada às condições 
ambientais do Pará, mas não às condições do semiárido brasileiro. A cultivar Kiriris 
apresentou altos rendimentos de raízes em vários ambientes (Rocha et al., 2011).  

A elevada produtividade média dos materiais avaliados deveu-se, certamente, à 
irrigação e fertirrigação, além do comportamento superior de algumas cultivares. Os 
resultados, porém, foram inferiores aos encontrados por Lopes (2006) que, utilizando sistema 
irrigado, obteve em média 29,5 t ha-1, e em sistema de sequeiro, 31,3 t ha-1, em Vitória da 
Conquista – BA. A diferença em rendimento foi devida a fatores ambientais, incluindo as 
idades de colheita, que variaram de 8 a 18 meses, e às cultivares avaliadas. Rocha et al. 
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(2011), em condições irrigadas, em dez meses de cultivo, encontraram entre as 22 cultivares 
de mandioca de mesa produtividades de raízes comerciais entre 10,9 a 54,2 t ha-1.  

Durante o ciclo da cultura, cada planta recebeu aproximadamente 157,5 L de água 
(2.100 m3 ha-1). A necessidade de água mínima anual de chuva requerida pela cultura é de 
1.000 mm, o que equivaleria a pelo menos 5.833 m3 ha-1 durante o ciclo de sete meses. O uso 
do sistema irrigado adotado sugere a eficiência de uso de água pela cultura da mandioca, em 
que foi aplicado aproximadamente 36% da necessidade teórica de água pluvial indicada na 
literatura (Oliveira et al., 2006). 

 
Tabela 1 - Médias de características das raízes e da parte aérea de cultivares de macaxeira. 
Russas, CE, 2014.1 

 

Cultivares 

Massa fresca (t ha-1) Raízes comerciais Índice de 
colheita Terço 

superior da 
planta 

Hastes Raízes 
comerciais 

Número  
ha-1 

Comprimento 
(cm) 

Cacau Manteiga 5,4 c 10,6 c 17,2 b 32.556 b 32,0 b 0,4 b 
Manteiga 14,5 a 16,8 b 25,8 a 48.014 a 31,2 b 0,4 c 
Cacauzinho 09,2 b 11,4 c 17,0 b 36.931 b 29,3 b 0,4 c 
Gema de Ovo 07,8 b 15,5 b 25,3 a 48.991 a 31,2 b 0,4 b 
Amarelinha 10,0 b 14,3 b 25,3 a 51.160 a 28,7 b 0,4 b 
Paraná 16,2 a 22,4 a 24,7 a 38.771 b 37,8 a 0,4 c 
Dourada 09,9 b 12,2 c 26,1 a 50.351 a 28,0 b 0,5 b 
Eucalipto 03,0 c 06,1 c 20,7 b 38.636 b 30,3 b 0,6 a 
Santo Antônio 15,3 a 21,2 a 15,6 b 29.860 b 35,5 a 0,3 d 
Kiriris 13,6 a 16,2 b 33,3 a 50.482 a 37,1 a 0,5 b 
Mojuí dos Campos 04,6 c 07,5 c 11,8 b 24.713 b 29,8 b 0,4 b 
Recife 05,9 c 10,1 c 22,4 a 41.276 b 37,8 a 0,5 b 
Médias 09,6 x 13,7 x 22,1 x 40.978 x 32,4 x 0,4 x 
CV,% 21,9 27,3 21,9 21,5 9,4 13,1 

1Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey. 

 
O comprimento das raízes apresentou variação 35% entre cultivares (Tabela 1). Os 

resultados foram superiores aos encontrados por Albuquerque et al. (2011), avaliando clones 
de mandioca de mesa, obtendo diâmetro de raiz variando de 3,3 a 4,3 cm e comprimento de 
22 a 33 cm, aos sete meses de idade da planta. Raízes com grandes comprimento e diâmetro 
dificultam o transporte, o armazenamento e está associado, em geral, a cozimento mais lento. 
As indústrias de processamento são mais receptivas a este tipo de raízes. 

Na mandioca, o IC representa a eficiência da produção de raízes de reserva. Valores 
de índice de colheita (IC) superiores a 0,50, ou seja, produções de raízes iguais ou superiores 
a produção total da planta (raízes + biomassa aérea) geralmente indicam as cultivares com 
maior eficiência em produção, principalmente para aquelas com produtividades de pelo 
menos 20 t ha-1. Diferenças significativas no IC têm sido observadas entre as variedades, o 
que indica que esse índice pode ser usado como critério de seleção para maiores rendimentos 
de raízes (Alves, 2006). Os valores de índice de colheita obtidos neste trabalho, em sua 
grande maioria, foram inferiores a 0,50, com exceção de três cultivares, a Eucalipto, a Kiriris 
e a Recife, com valores de IC entre 0,50 a 0,60 (Tabela 1). O índice de colheita é considerado 
adequado quando superior a 0,60 (Conceição, 1983). Vidigal-Filho et al. (2000) observaram 
valores para essa característica que variaram entre 38% a 79%, em experimento realizado no 
Paraná. 

 

Conclusão 

 Mostraram-se superiores as cultivares Kiriris, Dourada, Manteiga, Gema de Ovo, 
Amarelinha, Paraná e Recife.  
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Resumo 

Visando estudar o comportamento de diferentes genótipos de mandioca em função de idade 
de colheita, conduziu-se o presente trabalho em Diamante do Norte, PR, na safra 2010/11. 
Foram utilizados oito genótipos, no delineamento de blocos casualizados com três repetições 
em esquema de parcelas subdivididas, sendo as épocas de colheitas (10, 11, 12, 14, 15 e 16 
meses após o plantio) dispostas nas subparcelas. Verificou-se comportamento diferenciado 
dos genótipos quanto ao tempo de cozimento e que a máxima idade segura para a colheita foi 
de 14 meses após o plantio. 
Palavras-chave: Manihot esculenta  Crantz., qualidade culinária, variabilidade. 

Introdução 

A mandioca apresenta ampla variabilidade genética e capacidade de adaptação a 
diferentes condições edafoclimáticas, sendo, por esse motivo, cultivada em praticamente toda 
a extensão do território brasileiro. A mandioca de mesa, também conhecida por denominações 
como mansa, aipim e macaxeira, pertence à espécie Manihot esculenta Crantz., 
diferenciando-se da mandioca denominada industrial basicamente pelo baixo teor de 
compostos cianogênicos na polpa das raízes tuberosas. Associadas a essa característica, outras 
condições são importantes para a boa aceitação por parte dos consumidores, como: 
uniformidade das raízes, aparência, resistência à deterioração pós-colheita, capacidade de 
cozimento (tempo, duração do período que as raízes cozinham bem), sabor, coloração da 
polpa, presença de fibras, consistência e textura da polpa cozida, entre outras. Essas 
características podem ser influenciadas por fatores genéticos, ambientais (incluindo as 
práticas culturais), como pela interação entre ambos (BORGES et al., 2002; ABREU et al., 
2008; MEZETTE et al., 2009;  VIEIRA et al., 2009; MIRANDA et al., 2013). Kanthack e 
Doná (2012), assim como Abreu et al. (2008), concordam que deve-se tomar cuidado com a 
recomendação de genótipos, uma vez que o comportamento destes normalmente apresenta 
variações conforme o local, e salientam que estudos regionalizados podem aumentar a 
segurança na recomendação. 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar o comportamento do cozimento de oito 
genótipos de mandioca de mesa, em seis épocas de colheita, em Diamante do Norte, PR. 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido nas dependências da fazenda experimental da 
Universidade Estadual de Maringá – CRN/ Escola Agrícola, em Diamante do Norte, PR. O 
plantio foi efetuado no dia 05/08/2010, com plantadora adubadora acoplada a trator, 
utilizando-se oito genótipos: IAC 576-70 (padrão geral), Diamante Dourado (padrão local), 
BRS Moura, BRS Dourada, Amarelo 2, Amarela Rio, BGMC 764 e BGMC 982-D. O 
delineamento utilizado foi o de blocos casualizados, com três repetições, com os tratamentos 
arranjados segundo o esquema de parcelas subdivididas, com os genótipos nas parcelas, e as 
seis épocas de colheita (10, 11, 12, 14, 15 e 16 meses após o plantio) nas subparcelas. 
Adotou-se o espaçamento de 0,9 m entre fileiras (linhas) e 0,6 m entre plantas dentro da 
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fileira, e a adubação de base foi de 330 kg ha-1 da fórmula 02.20.20 + 0,5% de Zn. As 
parcelas foram constituídas por quatro fileiras de 50 m de comprimento, sendo consideradas 
subparcelas úteis dez plantas das duas fileiras centrais. Os tratos culturais foram conduzidos 
conforme as orientações técnicas. 

Por ocasião das colheitas, realizadas aos dez, onze, doze, quatorze, quinze e dezesseis 
meses após o plantio, foi avaliada a qualidade culinária das raízes, por meio da determinação 
do tempo para cozimento de segmentos de 10 cm, retirados da porção mediana de três raízes 
representativas de cada parcela. O teste de cozimento foi realizado pela colocação dos 
segmentos descascados em água fervente, conforme Borges et al. (2002), registrando-se o 
tempo do momento em que as raízes ofereciam pequena resistência à penetração das pontas 
de um garfo, considerando-se como adequado o tempo máximo de trinta minutos. Os dados 
foram submetidos à análise estatística por meio do programa Sisvar (Ferreira, 2007). No caso 
de significância pelo teste F, foram ajustadas equações de regressão. 

Resultados e Discussão 
Os resultados do teste F denotaram efeitos significativos para os efeitos principais, e 

em interação, de genótipo e época sobre o tempo de cozimento (Tabela 1). Vieira et al. 
(2009), obtiveram resultados semelhantes, ao estudar o efeito de onze genótipos e doze 
ambientes (duas safras em seis locais) sobre a produtividade e tempo para cocção das raízes. 
Já Borges et al. (2002), ao estudarem vinte e seis variedades em três épocas de colheita em 
duas safras, constataram a significância dos efeitos principais de genótipo, safra e época de 
colheita para a produtividade de raízes, enquanto que, para o tempo para cozimento, apenas o 
efeito de genótipo foi significativo, diferindo dos resultados do presente trabalho. 

  
Tabela 1. Resumo da análise de variância e coeficientes de variação obtidos para o tempo de 
cozimento de oito genótipos de mandioca, colhidos em seis diferentes épocas. Diamante do 
Norte, PR, safra 2010/11. 

Fonte de Variação   G.L. Quadrados Médios 
Genótipo (G)     7   53,590** 
Bloco     2 21,015* 
Resíduo (a)   14 3,162 
Época (E)     5 384,654** 
G x E   35     3,245** 
Resíduo (b)   80 5,394 
Total 143  
C.V. (%) parcela  6,89 
C.V. (%) subparcela  9,00 

  ** - Significativo, pelo teste F, a 1% de probabilidade. * Significativo, pelo teste F, a 5% de 
probabilidade.  

O tempo de cozimento aumentou conforme a idade das plantas, onde se constatou 
comportamentos distintos entre os genótipos, ajustando-se modelos lineares para BRS Moura, 
Diamante Dourado e BGMC 764, e quadráticos para BRS Dourada, IAC 576-70, Amarelo 2, 
982-D e Amarela Rio. Aqueles que tiveram melhor ajuste para comportamento quadrático 
mantiveram tempos de cozimento estáveis até doze meses, crescendo posteriormente; os 
demais apresentaram comportamento linear crescente dentro do período estudado (Figura 1).  
Aos dez meses, a variedade Amarela Rio cozinhou em cerca de vinte minutos, enquanto os 
demais genótipos o fizeram em torno de quinze minutos. Independente do modelo de 
comportamento, todos os genótipos apresentaram tempo de cozimento inferior a trinta 
minutos até quatorze meses após o plantio.  Após, apenas o genótipo Diamante Dourado 
apresentou tempo de cozimento adequado até o encerramento dos trabalhos, aos dezesseis 
meses, o que denota um forte motivo para sua adoção pelos agricultores da região. 
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Figura 1. Curvas representativas do comportamento do tempo de cozimento de oito 
genótipos de mandioca para mesa, em um período de seis meses de colheita. Diamante do 
Norte, PR, safra 2010/11. 

Embora reconhecendo que possam haver diferenças de tempos de cozimento entre 
raízes da mesma planta, assim como entre porções da mesma raiz, Lorenzi (1994) sustenta 
que o melhor período para colheita, visando tempo de cozimento, situa-se entre sete e doze 
meses de idade da planta. Em seu trabalho, foram testados cinco genótipos e nove épocas de 
colheita (distribuídas mensalmente entre o sétimo e o décimo quinto mês após o plantio), e o 
tempo de cozimento variou entre trinta e quatro e sessenta minutos, superior ao que é 
considerado aceitável por outros autores (PEREIRA et al., 1985; BORGES et al., 2002; 
PONTE, 2008). 
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Conclusão 

 Os genótipos apresentam comportamentos distintos em relação ao tempo de 
cozimento; entretanto, este aumenta conforme a idade da planta, com limite seguro de 
colheita aos quatorze meses após o plantio. 
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Temática: Fitotecnia 
 

Resumo 

A propagação vegetativa é um modo de reprodução que resulta em descendentes 
geneticamente idênticos à planta mãe, característica interessante para trabalhos de 
conservação de espécies vegetais. Dentro do gênero Manihot existe uma forte genótipo-
dependência, e em algumas espécies a reprodução por estaquia praticamente não ocorre. 
Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do acesso no enraizamento de 
estacas de Manihot. Como material vegetal foram utilizadas estacas simples e estacas 
provenientes de alporquias de seis acessos de diferentes espécies de Manihot (M. esculenta 
subps. esculenta, M. cartaginensis M. esculenta, subsp. flabelifolia, M. esculenta subsp. 
peruviana, M. anomalas e um híbrido M. esculenta x M. flabelifolia). Como substrato foi 
utilizado areia lavada. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema 
fatorial 6 x 2 (seis espécies x 2 tipos de estaca) com três repetições. Após 60 dias foi realizada 
a avaliação final das seguintes variáveis: percentagem de plantas vivas, comprimento do 
maior broto, número de folhas verdes e número de folhas senescentes. As espécies M. 
esculenta subsp. esculenta, M. cartaginensis e o híbrido M. esculenta x M. flabellifolia 
apresentaram percentuais de estacas simples enraizadas acima de 70%, enquanto que nas 
demais espécies houve enraizamento apenas nas estacas oriundas de alporquias, ficando 
evidente a existência de uma forte genótipo-dependência no enraizamento das estacas. 
 
Palavras Chave: Alporquia, estaquia, mandioca, propagação vegetativa, recursos genéticos. 

Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma das culturas mais difundidas no 
mundo. Sua importância social é maior em países onde os índices de desnutrição são mais 
elevados. O Brasil é o segundo maior produtor da cultura, com aproximadamente 24 milhões 
de toneladas, perdendo apenas para a Nigéria (37 milhões de toneladas), segundo dados da 
FAO em 2010 (FAO, 2012). 

As espécies silvestres se tornam cada vez mais vulneráveis às atividades relacionadas 
principalmente à expansão das fronteiras agrícolas para a produção de grãos, sacarose e 
biocombustíveis, sendo encontradas em locais de difícil acesso à maquinaria agrícola, como 
encostas e topos de serras, com diversas espécies presentes na lista de espécies ameaçadas de 
extinção. No entanto, nenhuma espécie de Manihot foi incluída na Lista Oficial das Espécies 
da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção (IBAMA, 2008) o que deixa claro a necessidade 
da intensificação de trabalhos de conservação deste táxon. 

A propagação vegetativa é um modo de reprodução que resulta em descendentes 
geneticamente idênticos à planta mãe, característica interessante para trabalhos de 
conservação de espécies vegetais. Dentro do gênero Manihot existe uma forte genótipo-
dependência, e em algumas espécies a reprodução por estaquia praticamente não ocorre. 
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Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do acesso no 
enraizamento de estacas de Manihot. 

 

 Material e Métodos  

Como material vegetal foram utilizados seis acessos de diferentes espécies de 
Manihot (M. esculenta subs. esculenta, M.cartaginensis M. esculenta, subs. flabelifolia, M. 
esculenta subs. peruviana, M.anomalas e um híbrido M.esculenta x M. flabellifolia) mantidos 
na Banco Ativo de Germoplasma da Embrapa Mandioca e Fruticultura. 

Foram avaliados dois tipos de estacas (1 – simples e 2 – alporquia). O preparo das 
alporquias foi realizado de acordo com VIEIRA et al. 2014. Após enraizamento, as estacas 
foram coletadas no campo e levadas para o telado, onde foram plantadas em vasos plásticos 
contendo como substrato areia lavada. 

Após 60 dias foi realizada a avaliação final das seguintes variáveis: percentagem de 
plantas vivas, comprimento do maior broto, número de folhas verdes, e número de folhas 
senescentes (Figura 1). O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em 
esquema fatorial 6 x 2 (seis espécies x 2 tipos de estaca) com três repetições, sendo cada 
repetição composta por 3 estacas. As análises estatísticas foram realizadas utilizando o 
programa estatístico SAS 2008 e a comparação de médias foram comparadas pelo teste de 
Tukey a 1% de probabilidade. 

 
 

 
Figura 1. Avaliação do enraizamento de estaca de M. esculenta subs. peruviana. A – Planta 
cultivada em areia lavada. B e C. 
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Resultados e Discussão 
As espécies M. esculenta subsp. esculenta, M. cartaginensis e o híbrido M. 

esculenta x M. flabellifolia  apresentaram altos percentuais de estacas simples enraizadas 
(acima de 70%) e foram classificadas como de fácil enraizamento, enquanto que as espécies 
M. esculenta subsp. flabellifolia M. esculenta subsp. peruviana e M.anomala apresentaram 
baixo percentual (abaixo de 20%) e foram consideradas como de difícil enraizamento. 

Houve regeneração de plantas nas espécies de difícil enraizamento apenas nas 
estacas oriundas de alporquia, demostrando a eficiência deste método propagação dessas 
espécies. Vale destacar a espécie M. esculenta subsp flabellifolia apesar de não ter resistido 
até a avaliação final (60 dias após o plantio), apresentou regeneração de planta e sobreviveu 
até 40 dias após o plantio, e posteriormente os brotos murcharam e morreram (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Percentagem de estacas vivas e enraizadas após 60 dias em função do acesso e tipo 
de estaca. 
 Estaca viva (%) Enraizada (%) 

Espécie  Alporquia E. Simples Alporquia E. Simples 

M. esculenta subsp. esculenta 66.7 100 66.7 100 
M. esculenta X M. flabellifolia 100 100 100 100 
M.cartaginensis 100 100 100 100 
M. subsp. flabellifolia 0 0 0 0 

M. subsp. Peruviana 0 33.33 0 33.33 

M.anomalas 0 100 0  33.33 
 

Quanto ao desenvolvimento da parte aérea, a espécie M. esculenta subsp esculenta foi 
a que apresentou maior comprimento do broto, com 13,5 cm, enquanto a que o menor 
comprimento doi observado na M. anomala (5,3 cm). O número de folhas verdes e 
senescentes também variou, com médias mais altas nas espécies classificadas como de fácil 
enrizamento (Tabela 2). Neste trabalho ficou evidente a forte variação comportamental entre 
as espécies avaliadas, demandando novos estudos para atender as necessidades específicas 
que ocorrem dentro do gênero.  
 
Tabela 2. Comprimento do broto (C. broto), em cm, número de folhas verdes e número de 
folhas senescentes em média de diferentes espécies de Manihot em função do tipo de estaca, 
alporquia (ALP) e estaca simples (ES) após 60 dias de plantio. 
 C. broto NFV NFS 
Espécie  ALP ES ALP ES ALP ES 
M. esculenta subsp. esculenta 7,7 13,5 7,5 14,5 3,5 2 
M. esculenta X M. flabellifolia 14 6,5 7,7 6 3 1 
M.cartaginensis 8 12,2 4,3 6 1,7 0,7 
M. subsp. flabellifolia 0 0 0 0 0 0 
M. subsp. peruviana 7,3 0 6 0 1 0 
M.anomalas 5,3 0 2,7 0 3,3 0 

*Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 1% de 
probabilidade. 
 

Conclusão 

Existe uma variação comportamental no enraizamento de estacas das espécies 
avaliadas neste trabalho. O uso da alporquia resultou no maior percentual de plantas vivas e 
enraizadas após 60 dias. 
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Temática: Fitotecnia 

Resumo 
 
A propagação por estaquia de Manihot é um processo lento e/ou muitas vezes não 

viável para algumas espécies, tornando-se assim, uma das mais sérias limitações para sua 
utilização em programas de melhoramento. Este trabalho teve como objetivo avaliar a 
influência do efeito de diferentes concentrações de auxina no enraizamento de estacas de 
híbridos intraespecíficos de mandioca. Como material vegetal, foram utilizadas estacas do 
híbrido ‘Formosa’ x Manihot esculenta subsp. flabellifolia coletadas no BAG da Embrapa 
Mandioca e Fruticultura. Foi avaliado o efeito de duas concentrações (1000 mg/L-1 e 2000 
mg/L-1) de auxina e um tratamento controle (sem auxina). O experimento foi instalado no 
delineamento inteiramente casualizado com 3 repetições, sendo cada repetição composta por 
3 estacas. Foram avaliadas as variáveis: número de folhas verdes e senescentes, número de 
raízes, massa fresca e seca das folhas e raízes em g. Os dados foram submetidos ao teste F da 
análise de variância e as médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% 
de significância. Houve diferença significativa entre os tratamentos avaliados, onde a menor 
quantidade de raízes foi verificada nas estacas sem auxina e o maior número, nas estacas com 
e 2000 mg/L-1 de auxina.  

 
Palavras Chave: Híbridos, propagação, regulador vegetal de crescimento, Manihot sp. 

Introdução 
 
Manihot Mill. (Euphorbiaceae) é um gênero Neotropical com cerca de 100 espécies, 

com plantas que variam de herbáceas a árvores (ROGERS e APPAN, 1973). O gênero 
apresenta espécies com grande importância econômica e social, como a mandioca, Manihot 
esculenta Crantz, que é uma das culturas alimentares mais bem difundidas no mundo, 
servindo como componente cotidiano da refeição de cerca de um bilhão de pessoas em 105 
países (SOUZA, 2011). 

A propagação por estaquia de espécies silvestres e híbridos de mandioca é um 
processo lento ou muitas vezes não viável para algumas espécies. Essa dificuldade de 
enraizamento das estacas envolve a participação de fatores na composição química da própria 
planta, e constitui uma das mais sérias limitações para sua utilização em programas de 
melhoramento, sendo importante a busca de técnicas auxiliares, como o uso de reguladores de 
crescimento, para assim proporcionar uma melhoria do enraizamento (BIASI, 1996; MAYER, 
2001). 

O principal regulador vegetal de crescimento são os do grupo das auxinas, fitormônio 
mais importantes das plantas, que tem como principal atividade fisiológica a regulação 
do crescimento dos vegetais. Além de estimular e acelerar o enraizamento das estacas, a 
auxina uniformiza e induz a formação de raízes em plantas tidas como de difícil enraizamento 
(ONO ET AL., 1994; ZANETTE, 1995). 
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Este trabalho teve como objetivo avaliar a influência do efeito de diferentes 
concentrações de auxina no enraizamento de estacas de híbridos intraespecíficos de Manihot.  

 
Material e Métodos 

 
O trabalho foi realizado na Embrapa Mandioca e Fruticultura, em Cruz das Almas, 

Bahia, situado a 12º 40’ 19” de Latitude Sul, 39º 06’ 22” de Longitude Oeste e 220m de 
altitude. O clima é tropical quente e úmido. As estacas do híbrido ‘Formosa’ x Manihot 
esculenta subsp. flabellifolia foram coletadas no BAG da Embrapa Mandioca e Fruticultura, 
avaliadas e plantadas em abril de 2015.  

No momento do plantio, pequenas perfurações foram realizadas na base na estaca e 
em seguida foram inseridas em duas concentrações distintas (1000 mg/L-1 e 2000 mg/L-1) de 
auxina e um tratamento controle (sem auxina).   

Como substrato, foi utilizado areia lavada por ser de baixo custo, fácil disponibilidade 
e, principalmente, por permitir boa drenagem (FACHINELLO et al, 1994) além de ser um 
substrato com baixa incidência de microrganismos (FOWLER & CARPANEZZI, 1997).  

O experimento foi instalado no delineamento inteiramente casualizado com 3 
repetições, sendo cada repetição composta por 3 estacas. Foram avaliadas as variáveis: 
número de folhas verdes e senescente, número de raízes, massa fresca e seca das folhas e 
raízes em g, após 30 dias de estabelecimento.  

Os dados foram submetidos ao teste F da análise de variância e as médias dos 
tratamentos foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância. 

 
Resultados e Discussão 

 
Os dados obtidos com esse experimento são semelhantes ao desenvolvido por Burgos 

et al. (2009), em que foi avaliado os efeitos do uso da auxina no processo de enraizamento em 
estacas de dois cultivares de M. esculenta, de forma que, não houve diferenças significativas 
para a maioria das variáveis.  

Nesse estudo houve, apenas, efeito significativo entre as diferentes concentrações de 
auxina nas variáveis número de folhas senescentes e número de raízes (Tabela 1 e Figura 1).  

 
Tabela 1. Número de folhas verdes (NFV), número de folhas senescentes (NFS), número de 
raízes (NRAIZ), massa fresca raiz (MFR) em grama, massa fresca folha (MFF) em grama, 
massa seca raiz (MSR) em grama e massa seca folha (MSF) em grama de estacas do híbrido 
‘Formosa’ x Manihot esculenta subsp. flabellifolia em função de diferentes concentrações de 
auxina. 
[ ] Aux (m/l) NFV NFS NRAIZ MFR  MFF  MSR  MSF  

0 2,76a 0,52a 6,24b 2,12a 1,35a 1,27a 1,07a 
1000 2,53a 0b 13,27a 2,74a 1,30a 1,29a 0,92a 
2000 2,38a 0b 17,13a 2,68a 1,13a 1,26a 0,78a 

Médias seguidas pelas mesmas letras nas colunas não diferem estatisticamente entre si pelo 
teste de Tukey a 5% de significância. 

 

Foi possível verificar através dos resultados das análises estatísticas, que as estacas do 
tratamento controle (sem auxina) foram as estacas que apresentaram menor número de raízes, 
além de serem as únicas a apresentarem folhas senescentes após 30 dias de plantio.  

Concentrações de 1000 e 2000 mg/L-1 de auxina propiciaram o desenvolvimento de 
um número de raízes nas estacas em comparação com a ausência de auxina, evidenciando a 
influência positiva desse fitormônio no enraizamento de estacas simples do híbrido ‘Formosa’ 
x Manihot esculenta subsp. Flabellifolia.  
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Figura 1. Enraizamento de estacas simples do híbrido ‘Formosa’ x Manihot esculenta subsp. 
flabellifolia em diferentes concentrações de auxina. A - 0 mg/L-1; B - 1000 mg/L-1e C - 2000 
mg/L-1. 

 
Conclusão 

 
Conclui-se que a utilização de auxina para estimular e acelerar o enraizamento de 

estacas é um método eficiente na regeneração do híbrido ‘Formosa’ x Manihot esculenta 
subsp. flabellifolia  
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Os genótipos de mandioca são extremamente heterogêneos e a propagação sexual por sementes 
resulta em ampla e imprevisível diversidade de fenótipos. Esta pesquisa teve o objetivo de determinar a 
divergência genética de genótipos de mandioca provenientes de polinização aberta do clone Gabriela pelo 
método de agrupamento de Tocher. O clone Gabriela pertencente à Coleção de Germoplasma de 
Mandioca do Departamento de Fitotecnia do Centro de Ciências Agrárias/Universidade Federal de 
Roraima. As sementes foram coletadas nos meses de junho e julho de 2013. Aos 30 dias as mudas 
receberam uma identificação com marcação no caule e plantadas em uma área experimental. Aos seis 
meses após o plantio as plantas foram caracterizadas morfoagronomicamente. Nas análises destes dados 
utilizou-se o agrupamento dos genótipos pelo método de otimização de Tocher com a matriz de 
dissimilaridade para as variáveis qualitativas. Foram formados 49 grupos e o agrupamento com 36 
genótipos (18,18%) foi o que apresentou o maior número de genótipos. Onze grupos foram formados com 
apenas um genótipo, mostrando que apresentam características morfológicas peculiares que as 
permitiram divergir dos demais grupos. Os genótipos de mandioca provenientes do clone Gabriela, 
provenientes de sementes em polinização aberta, expressam variabilidade genética que permitem a 
seleção de genótipos superiores.  

 
Palavras-chave: Manihot esculenta, análise multivariada, variabilidade genética. 
 

 

A mandioca apresenta tubérculos comestíveis com grande acúmulo de amido, sendo 
considerado um dos alimentos mais cultivados nos trópicos e apresenta ainda potencial genético 
para ser fonte de carotenoides e licopeno para a alimentação humana (NASSAR et al., 2007; 
MEZZETE et al., 2009; BURNS et al., 2010). 

A ampla variabilidade genética presente no germoplasma da mandioca é fundamental ao 
desenvolvimento de cultivares produtivas, resistentes ou tolerantes a estresses biológicos e 
ambientais. Faz-se necessário conservar e, principalmente, avaliar esse germoplasma para que a 
variabilidade das características seja conhecida, possibilitando sua utilização em processos 
tradicionais ou modernos de melhoramento genético (VIEIRA et al., 2013). 

A identificação dos acessos de mandioca pode ser feita por meio do emprego de 
caracteres fenotípicos, como é o caso dos descritores morfológicos. Vieira et al. (2008) 
afirmaram que essa caracterização é de fácil aferição, baixo custo e menos influenciada pelo 
ambiente. 

Segundo Vieira et al. (2013), a melhor estratégia para orientar ações de conservação e 
uso de germoplasma de mandioca é por meio de estudos de divergência genética com o 
emprego de marcadores moleculares, caracteres qualitativos e caracteres quantitativos de forma 
conjunta e complementar. 

As técnicas multivariadas são as mais utilizadas, eficazes e concordantes no estudo da 
dissimilaridade genética, permitindo agrupar clones com pequena distância genética (NICK et 
al., 2008). 

Resumo 

Introdução 
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Objetivou-se com esta pesquisa determinar a divergência genética de genótipos de mandioca 

provenientes de polinização aberta do clone Gabriela pelo método de agrupamento de Tocher, utilizando 
os descritores morfoagronômicos. 
 

 
 

O experimento foi conduzido na área experimental do Centro de Ciências 
Agrárias/Universidade Federal de Roraima – CCA/UFRR, com irrigação complementar, por 
aspersão. 

O estudo foi realizado com o clone de mandioca Gabriela, considerada brava e com cor 
da polpa da raiz amarela, pertencente à Coleção de Germoplasma de Mandioca do 
Departamento de Fitotecnia do CCA/UFRR. Este clone é plantado em Roraima para o fabrico 
da farinha amarela (farinha puba). Nas plantas que apresentaram inflorescência, foi feita a 
proteção desses frutos ainda verdes com sacos de tecido telado (tule). As sementes foram 
coletadas, acondicionadas em garrafas politereftalato de etileno (Pet), identificadas e 
conservadas à temperatura de 5±1 0C até o plantio. 

A semeadura foi realizada após três meses da coleta, em bandejas contendo substrato de 
casca de arroz carbonizada e húmus de minhoca, mantidas em telado de 80% de sombreamento, 
temperatura de 24±2,0ºC e umidade relativa de 80%. Aos 20 dias após a emergência (DAE) as 
plântulas foram transplantadas para copos plásticos de polietileno com capacidade de 0,5 dm3, 
contendo casca de arroz carbonizada, húmus de minhoca e solo na proporção 1:1:2 (v:v:v). 
Essas mudas foram mantidas em telados com 50% de sombreamento, sob irrigação, até 
atingirem 25 dias de idade. Em seguida, foram transferidas para pleno sol por período de 10 
dias. 

Aos 30 dias de idade as mudas receberam identificação com marcação no caule e 
semeadas em campo em fileiras duplas no espaçamento 2,0 x 0,8 x 0,8 m. O solo da área 
experimental é classificado como Latossolo Amarelo Distrocoeso típico (LAdx). As adubações 
de plantio e cobertura foram feitas, conforme Oliveira et al. (2012). A umidade do solo foi 
mantida por meio de irrigação por aspersão durante todo ciclo da cultura. 

Aos seis meses após o plantio das mudas no campo as plantas foram caracterizadas 
morfoagronomicamente, fazendo-se a caracterização dos descritores mínimos, principais e 
secundários, conforme Fukuda e Guevara (1998), atribuindo uma nota previamente estabelecida 
para cada fenótipo. Foram estudados o clone Gabriela e 197 genótipos provenientes deste clone. 
  O estudo de divergência genética foi realizada pela análise multicategórica entre as 
progênies do clone, com base nos dados qualitativos. Esta análise permitiu o agrupamento dos 
acessos pelo método de otimização de Tocher com a matriz de dissimilaridade (CRUZ e 
REGAZZI, 2001). Os dados obtidos foram analisados utilizando-se os recursos computacionais 
do programa Genes, versão 2006. 

 
 
 
 

As variáveis qualitativas analisadas pelo método de Tocher permitiram a formação de 49 
grupos (Tabela 1). O grupo 1 foi composto por 36 genótipos, sendo o maior e correspondeu a 
18,18% dos genótipos, seguido dos grupo 2, 3 e 4 com 12 genótipos cada. O grupo 7, que 
incluiu a progenitora Gabriela, foi composto por apenas 8 genótipos, demonstrando que estes 
são fenotipicamente semelhantes a progenitora, portanto este método mostra que existe alta 
variabilidade genética entre os genótipos provenientes do clone Gabriela. 

Onze grupos individuais foram formados, mostrando que apresentam características 
morfológicas peculiares que as permitiram divergir dos demais grupos, deixando-os isolados 
sendo considerados os mais divergentes em relação aos demais. A dissimilaridade destes grupos 
com os demais se deu pelo fato do clone Gabriela ainda possuir alta variabilidade genética que 
permite a seleção de genótipos para programas de melhoramento genético. 

Materiais e metodos  

Resultados e discussão 
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Estes resultados estão coerente com Vieira et al. (2008), os quais afirmaram que o 
estabelecimento de agrupamentos com heterogeneidade entre os grupos pelo método de Tocher 
pode ser o ponto de partida para a avaliação mais minuciosa dos genótipos, visando a maior 
influência nos programas de melhoramento 

 
Tabela 1 - Grupos formados pelo método de otimização de Tocher, 
considerando 197 progênies de mandioca prevenientes de sementes do clone Gabriela, avaliados 
por 18 descritores qualitativos 
Grupos Clones 

1 
GB3, GB147, GB87, GB74, GB83, GB113, GB164, GB86, GB175, GB145, GB77, GB148, GB170, 

GB154, GB115, GB114, GB116, GB132, GB128, GB134, GB117, GB133, GB139, GB108, 
GB155, GB156, GB146, GB162, GB183, GB186, GB68, GB85, GB157, GB67, GB96, GB65 

2 
GB136, GB151, GB137, GB184, GB174, GB130, GB131, GB197, GB181, GB163, GB171, 

GB141 
3 GB66, GB178, GB152, GB10, GB21, GB27, GB52, GB6, GB8, GB18, GB35, GB15 

4 GB75, GB118, GB76, GB78, GB110, GB100, GB122, GB91, GB17, G37, GB120, GB72 

5 GB84, GB99, GB90, GB97, GB125, BG112, GB89, GB93, GB158 

6 GB150, GB153, GB144, GB185, GB142, GB24 
7 GABRIELA , GB89, GB103, GB102, GB82, GB161, GB159, GB180, GB172 

8 GB11, GB14, GB13, GB58, GB7, GB25, GB4 
9 GB105, GB127, GB140, GB192, GB176, GB63, GB126, GB165 
10 GB5, GB29, GB193, GB179 
11 GB22, GB32, GB34 
12 GB23, GB36, GB45, GB39 
13 GB26, GB48, GB49 
14 GB59, GB61, GB33 
15 GB73, GB94, GB160 
16 GB80, GB95, GB123, GB187 
17 GB107, GB189, GB111, GB121 
18 GB129, GB135 
19 GB149, GB177, GB182, GB188 
20 GB1, GB30, GB64 
21 GB12, GB19 
22 GB16, GB42, GB57, GB62 
23 GB28, GB50 
24 GB31, GB138 
25 GB38, GB60 
26 GB51, GB56 
27 GB55, GB196 
28 GB79, GB166, GB143 
29 GB92, GB104 
30 GB119, GB169 
31 GB190, GB191 
32 GB20, GB40 
33 GB9, GB53 
34 GB41, GB54 
35 GB81, GB88 
36 GB98, GB101 
37 GB167, GB168 
38 

39 a 
49* 

GB173, GB195 
GB109; G194; GB2; GB71; GB124; GB43; GB43; GB47; GB46; GB70; GB106 

*Grupos individuais 
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Os genótipos de mandioca provenientes do clone Gabriela, provenientes de sementes em 
polinização aberta, expressam variabilidade genética que permitem a seleção de genótipos superiores.  
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Objetivou-se com este estudo determinar a divergência genética pelo método de otimização de 
Tocher de genótipos provenientes de sementes de mandioca da cultivar Aciolina cultivada na savana de 
Roraima, visando obter variabilidade genética para o uso em programas de melhoramento. A cultivar 
Aciolina pertencente à Coleção de Germoplasma de Mandioca do Departamento de Fitotecnia do Centro 
de Ciências Agrárias/Universidade Federal de Roraima - CCA/UFRR. As sementes foram coletadas nos 
meses de junho e julho de 2013. Aos 30 dias as mudas receberam uma identificação com marcação no 
caule e plantadas em uma área experimental. Aos seis meses após o plantio as plantas foram 
caracterizadas morfoagronomicamente. Nas análises destes dados utilizou-se o agrupamento dos 
genótipos pelo método de otimização de Tocher com a matriz de dissimilaridade para as variáveis 
qualitativas. Foram formados 19 grupos e o agrupamento com 46 genótipos (33,58%) foi o que 
apresentou o maior número de genótipos. Cinco grupos foram formados com apenas um genótipo, 
representando cada grupo 0,73% dos genótipos. Os genótipos de mandioca da cultivar Aciolina, 
provenientes de sementes em polinização aberta, expressam variabilidade genética que permite a seleção 
de genótipos superiores.  

 
Palavras-chave: Manihot esculenta, caracteres morfoagronômicos, variabilidade genética. 
 

 

A cultura da mandioca apresenta elevado potencial produtivo, mas diversos fatores têm 
contribuído para a baixa produtividade, dentre eles destacam-se à baixa fertilidade dos solos, o 
uso de práticas culturais inadequadas e a introdução de cultivares de baixo rendimento 
agronômico (Cogo et al., 2006). 

A descoberta de novos genótipos de mandioca é um processo dinâmico e contribui para 
prevenir a erosão genética da espécie e ampliar a sua base genética para programas de 
melhoramento visando ampliar a produtividade de raiz tuberosa da cultura (Fukuda, 2005; 
Vieira et al., 2013). 

A grande diversidade genética apresentada pela cultura da mandioca é decorrente da 
seleção natural, durante a evolução da espécie, na sua domesticação, da facilidade de 
polinização cruzada da espécie, de sua alta heterozigose e da deiscência abrupta dos frutos, o 
que origina continuamente uma infinidade de novos genótipos (Fukuda & Silva, 2002). 

Para facilitar a identificação do material desejado no campo, Fukuda e Guevara (1998) 
selecionaram 75 descritores morfoagronômicos, que podem ser melhores avaliados pelas 
técnicas de análise multivariada, pois são eficazes no estudo da dissimilaridade genética, 
permitindo agrupar clones com pequena distância genética (Nick et al., 2008).  

Objetivou-se com este estudo determinar a divergência genética das progênies da 
cultivar Aciolina, obtidas por semente em polinização aberta, por meio do método de 
agrupamento de Tocher, utilizando os descritores morfoagronômicos. 
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O experimento foi conduzido na área experimental do Centro de Ciências 

Agrárias/Universidade Federal de Roraima - CCA/UFRR, com irrigação complementar, por 
aspersão. 

A cultivar de mandioca utilizada foi Aciolina, pertencente à Coleção de Germoplasma de 
Mandioca do Departamento de Fitotecnia do CCA/UFRR. Esta cultivar é a mais plantada em 
Roraima como mandioca mansa (macaxeira). Nas plantas que apresentaram inflorescência, foi 
feita a proteção desses frutos ainda verdes com sacos de tecido telado (tule). As sementes foram 
coletadas, acondicionadas em garrafas politereftalato de etileno (Pet), identificadas e 
conservadas à temperatura de 5±1 0C até o plantio. 

A semeadura foi realizada após três meses da coleta, em bandejas contendo substrato de 
casca de arroz carbonizada e húmus de minhoca, mantidas em telado de 80% de sombreamento, 
temperatura de 24±2,0ºC e umidade relativa de 80%. Aos 20 dias após a emergência (DAE) as 
plântulas foram transplantadas para copos plásticos de polietileno com capacidade de 0,5 dm3, 
contendo casca de arroz carbonizada, húmus de minhoca e solo na proporção 1:1:2 (v:v:v). 
Essas mudas foram mantidas em telados com 50% de sombreamento, sob irrigação, até 
atingirem 25 dias de idade. Em seguida, foram transferidas para pleno sol por período de 10 
dias. 

Aos 30 dias de idade as mudas receberam identificação com marcação no caule e 
semeadas em campo em fileiras duplas no espaçamento 2,0 x 0,8 x 0,8 m. O solo da área 
experimental é classificado como Latossolo Amarelo Distrocoeso típico (LAdx). As adubações 
de plantio e cobertura foram feitas, conforme Oliveira et al. (2012). A umidade do solo foi 
mantida por meio de irrigação por aspersão durante todo ciclo da cultura. 

Aos seis meses após o plantio das mudas no campo as plantas foram caracterizadas 
morfoagronomicamente, fazendo-se a caracterização dos descritores mínimos, principais e 
secundários, conforme Fukuda e Guevara (1998), atribuindo uma nota previamente estabelecida 
para cada fenótipo. Foram estudados a cv. Aciolina e 137 genótipos provenientes desta cultivar,  
  O estudo de divergência genética foi realizada pela análise multicategórica entre as 
progênies da cultivar, com base nos dados qualitativos. Esta análise permitiu o agrupamento dos 
acessos pelo método de otimização de Tocher com a matriz de dissimilaridade (Cruz & Regazzi, 
2001). Os dados obtidos foram analisados utilizando-se os recursos computacionais do 
programa Genes, versão 2006. 

 
 
 
 
Na Tabela 1 pode-se observar a distribuição dos genótipos provenientes da cultivar 

Aciolina em polinização aberta, sendo formados 19 grupos pelo método de Tocher. Dentre os 
19 grupos formados, o grupo 2 foi o que apresentou maior número de genótipos com 33,58%, 
seguido dos grupos 1 (18,25%) e 2 (14,60%). No grupo 2 está incluída a progenitora Aciolina, 
demonstrando assim que fenotipicamente a maioria de suas progênies assemelham-se a ela.  

Esse método permitiu ainda separar cinco grupos individuais 15, 16, 17, 18 e 19 com 
um genótipo cada. Estes genótipos possuem características morfológicas que os diferiram entre 
si e dos demais grupos, sendo alternativas para seleção de genótipos superiores. Esta 
diversidade genética na mandioca tem sido constatada por diversos autores. Elias et al. (2001) 
afirmaram que a propagação sexual da mandioca pode gerar recombinantes que se propagam 
por sementes, incorporando-os ao sistema de cultivo e mantidos por propagação assexuada. 

Os resultados obtidos mostraram que a cultivar Aciolina, apesar de ser bem estabelecida 
no estado de Roraima (Oliveira et al., 2011), deve possuir alta heterozigose. Isso proporciona 
uma ampla possibilidade de seleção de genótipos para a composição do banco de germoplama 
para posteriores avaliações agronômicas visando o melhoramento genético da espécie. 
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Tabela 1- Porcentagem de genótipos em cada grupo formado pelo método de Tocher, 
considerando 137 progênies de mandioca prevenientes de sementes do clone Aciolina avaliados 
por 19 descritores qualitativos 

Grupos Nº Genótipos Genótipos (%) 
<1> 25 18,25 
<2> 46 33,58 
<3> 20 14,60 
<4> 8 5,84 
<5> 7 5,11 
<6> 3 2,19 
<7> 6 4,38 
<8> 3 2,19 
<9> 3 2,19 
<10> 2 1,46 
<11> 3 2,19 
<12> 2 1,46 
<13> 2 1,46 
<14> 2 1,46 
<15> 1 0,73 
<16> 1 0,73 
<17> 1 0,73 
<18> 1 0,73 
<19> 1 0,73 
Total 137 100,00 

 
 

 

 
Os genótipos de mandioca da cultivar Aciolina, provenientes de sementes em polinização aberta, 

expressam variabilidade genética que permitem a seleção de genótipos superiores.  
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Temática: Fitotecnia  
 

Resumo 

Objetivou-se com este trabalho avaliar a propagação de manivas herbáceas de 
mandioca, cv. Aciolina, em substratos com diferentes proporções de casca de arroz 
carbonizada e húmus de minhoca. O experimento foi conduzido na área experimental do 
CCA/UFRR, no Campus Cauamé, em Boa Vista, Roraima. Adotou-se o delineamento 
inteiramente casualizado, em esquema fatorial (5 x 4), com 8 repetições. O primeiro fator 
correspondeu a cinco proporções de substratos e o segundo fator correspondeu as manivas de 
10 cm, provenientes das seções 3 e 4 da parte aérea (Ponteiro – P e estacas herbáceas - E1, 
E2, E3). Aos 30 dias após o plantio fez-se as seguintes avaliações: número de brotações por 
maniva; número de folhas presentes em todas as brotações e a altura da maior brotação. O 
substrato formado com a mistura de casca de arroz carbonizada e húmus de minhoca na 
proporção 1:1 pode ser indicado como o melhor substrato para a propagação de estacas 
herbáceas de mandioca. As manivas oriundas das estacas herbáceas das seções 3 e 4 da 
cultivar Aciolina, com exceção do ponteiro, podem ser utilizadas na propagação da mandioca 
visando a multiplicação rápida. 

 
Palavras Chave: Brotações de manivas, Macaxeira, Manihot esculenta, Multiplicação rápida. 
 

Introdução 
Na cultura da mandioca a utilização de manivas de boa qualidade tem influência 

direta no aumento da produtividade. Normalmente as manivas são obtidas de plantas sadias e 
com idade entre oito e dezoito meses. Manivas provenientes de hastes herbáceas apresentam-
se com alto teor de água com poucas substâncias de reserva, dando origem a plantas menos 
resistentes às adversidades climáticas. Portanto, a utilização de manivas herbáceas só se 
justifica quando da introdução de novas variedades ou da escassez de materiais para 
propagação, adotando-se, de preferência, o processo de multiplicação rápida, destacando a 
importância do aproveitamento de ponteiros e, principalmente de estacas herbáceas (SOUZA, 
2000). 

Para a propagação rápida é necessário o uso de substrato que favoreça a emergência e 
o desenvolvimento inicial das brotações. Para a formação de substratos, materiais de origem 
orgânica e mineral podem ser empregados, sendo a disponibilidade e o custo, fatores 
determinantes na escolha. Porém, nem sempre um único material reúne todas as 
características desejáveis (RAMOS et al., 2002). A casca de arroz e o húmus de minhoca são 
materiais disponíveis e de baixo custo que, em mistura, podem caracterizar um bom substrato 
(ANDRIOLO e POERSCHKE, 1997). O húmus não é apenas fonte de nutrientes, mas 
também tem propriedades de natureza coloidal, decorrentes de sua estrutura orgânica 
complexa, aliada a uma fina subdivisão de partículas (RAIJ, 1991). 

Portanto, objetivou-se com este trabalho avaliar a propagação de manivas herbáceas de 
mandioca em substratos com diferentes proporções de casca de arroz carbonizada e húmus de 
minhoca. 
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 Material e Métodos 

A condução do experimento deu-se na área experimental da Universidade Federal de 
Roraima - CCA/UFRR, no Campus Cauamé, em Boa Vista, Roraima.  

Em setembro de 2014 foram realizadas o corte com tesoura de poda em tamanho de 
10 cm dos ponteiros (P) e das estacas herbáceas (E) de plantas de mandioca da cv. Aciolina 
com 12 meses de idade. Essas manivas foram colhidas das seções 3 e 4 das plantas de 
mandioca. As estacas herbáceas foram denominadas de E1, E2 e E3 a partir do ponteiro. 

Estas manivas foram plantadas em copos plásticos de 250 mL contendo diferentes 
proporções de casca de arroz carbonizada (CAC) e húmus de minhoca (Húmus). A casca de 
arroz foi carbonizada em tambor de 200 L no local do experimento e o húmus de minhoca foi 
adquirido no comércio de Boa Vista. 

O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado, em esquema 
fatorial (5 x 4), com 8 repetições. O primeiro fator correspondeu a cinco substratos (CAC 
100% + Húmus 0%, CAC 75% + Húmus 25%, CAC 50% + Húmus 50%, CAC 25% + 
Húmus 75%, CAC 0% + Húmus 100%) e o segundo fator correspondeu as manivas de 10 cm, 
provenientes das seções 3 e 4 da parte aérea (Ponteiro – P e estacas herbáceas - E1, E2, E3). 

Cada repetição correspondeu a um copo plantado com uma maniva na posição 
vertical, deixando-se 5 cm da maniva fora do substrato. Após o plantio os copos com as 
manivas permaneceram em casa de vegetação com tela fotosseletiva de cor vermelha, com 
35% de sombreamento (ChromatiNet Vermelha®), com irrigação por nebulização por 10 
minutos a cada duas horas. 

Aos 30 dias após o plantio fez-se as seguintes avaliações: número de brotações por 
maniva; número de folhas presentes em todas as brotações e a altura da maior brotação, em 
cemtímetros. 

Para efeito de análise os dados das variáveis foram transformadas em Raiz (x+0,5) e 
submetidos à análise de variância, a 5% de probabilidade. As médias foram comparadas pelo 
teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Resultados e Discussão 

O número de brotações das estacas herbáceas E1, E2 e E3 não foram influenciadas 
pelos substratos, ficando cada estaca com uma ou duas brotações, porém os ponteiros não 
apresentaram brotações (Tabela 1). Nesta avaliação constatou-se que 85% dos ponteiros, 10% 
das estacas E1 e 2,5% das estacas E3 já haviam senescido.   
 
TABELA 1-  Médias do número de brotações por maniva de quatro tipos de manivas 
herbáceas de mandioca (cv. Aciolina) propagadas em substratos com diferentes proporções de 
casca de arroz carbonizada (CAC) e húmus de minhoca (Húmus) aos 30 dias após o plantio 

Substratos 
  Número de brotações por maniva 

Tipos de Manivas 
Médias 

P E1 E2 E3 
CAC 100% + Húmus 0% 0,00 bA 1,50 aA 1,38 aA 1,25 aA 1,03 A 
CAC 75% + Húmus 25% 0,00 bA 1,25 aA 1,13 aA 1,63 aA 1,00 A 
CAC 50% + Húmus 50% 0,00 bA 1,25 aA 1,25 aA 1,13 aA 0,91 A 
CAC 25% + Húmus 75% 0,00 bA 1,00 aA 1,13 aA 1,38 aA 0,88 A 
CAC 0% + Húmus 100% 0,00 bA 1,13 aA 1,38 aA 1,25 aA 0,94 A 

Médias 0,00 b 1,23 a 1,25 a 1,33 a 0,95 
Médias seguidas da mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem a 5% de 
probabilidade pelo teste de Tukey. P: Ponteiro; E1, E2 e E3: estacas herbáceas. 
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Alves et al. (2009), avaliando a brotação de manivas de duas cultivares de mandioca 
no cerrado de Roraima visando a propagação rápida, observaram que o número de brotações 
por maniva da cultivar Aciolina apresentou uma maior capacidade na emissão de brotação 
comparada com a cultivar Pão, mesmo apresentando uma menor quantidade de gemas por 
maniva e que o índice de brotação da cultivar Aciolina foi superior a da cultivar Pão em 
40,19% no período de 20 dias após o plantio. Vale ressaltar que a cultivar Aciolina tem 
apresentado uma boa capacidade de brotação das mini-estacas na propagação rápida. 

O número de folhas das estacas E1, E2 e E3 foram superiores ao número de folhas 
dos ponteiros em todos substratos. No substrato CAC 50% + Húmus 50% as estacas E1, E2 e 
E3 apresentaram os maiores valores de número de folhas, com média de 5,46 (Tabela 2). 
 
TABELA 2-  Médias do número de folhas de quatro tipos de manivas herbáceas de mandioca 
(cv. Aciolina) propagadas em substratos com diferentes proporções de casca de arroz 
carbonizada (CAC) e húmus de minhoca aos 30 dias após o plantio 

Substratos 
Número de folhas 

Tipos de Manivas 
Médias 

P E1 E2 E3 
CAC 100% + Húmus 0% 0,63 cB 5,13 aA 4,63 bcA 3,00 bB 3,34 B 
CAC 75% + Húmus 25% 0,00 bB 4,88 aA 4,25 aA   4,63 aAB 3,44 B 
CAC 50% + Húmus 50% 0,00 bB 5,25 aA 5,50 aA 5,63 aA 4,31 AB 
CAC 25% + Húmus 75% 3,50 bA 5,25 abA 5,50 aA 5,50 aA 4,94 A 
CAC 0% + Húmus 100% 0,00 bB 4,88 aA 5,38 aA 6,13 aA 4,09 B 

Médias 0,83 b 5,25 a 5,05 a 4,98 a 4,03 
Médias seguidas da mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem a 5% de 
probabilidade pelo teste de Tukey. P: Ponteiro; E1, E2 e E3: estacas herbáceas. 
 

A variável altura da maior brotação apresentou a maior altura nas estacas E1, E2 e 
E3, pois os ponteiros não apresentaram brotações. No entanto o substrato CAC 100% + 
Húmus 0% apresentou os menores valores de altura da maior brotação em relação aos demais 
substratos (Tabela 3). 
 Observa-se, ainda na Tabela 3, que o substrato CAC 50% + Húmus 50% contribuiu 
com a altura da maior brotação das estacas E2 e E3, com média de 5,77 cm. Portanto, pode-se  
constatar que as menores alturas de brotação foram obtidas no substrato CAC 100% + Húmus 
0%, independentemente do tipo de estaca. 
 
TABELA 3 -  Médias da altura da maior brotação de quatro tipos de manivas herbáceas de 
mandioca (cv. Aciolina) propagadas em substratos com diferentes proporções de casca de 
arroz carbonizada (CAC) e húmus de minhoca aos 30 dias após o plantio 

Substratos 
Altura da maior brotação 

Tipos de Manivas 
Médias 

P E1 E2 E3 
CAC 100% + Húmus 0% 0,00 bA 1,61 aB 1,13 aB 1,61 aC 1,09 C 
CAC 75% + Húmus 25% 0,00 cA 2,31 bA 4,23 aA 3,76 aB 2,58 B 
CAC 50% + Húmus 50% 0,00 cA 2,90 bA 4,19 aA 7,35 aA 3,61 A 
CAC 25% + Húmus 75% 0,00 bA 2,68 bA 4,66 aA   4,61 aAB    2,99 AB 
CAC 0% + Húmus 100% 0,00 cA 2,41 bA 4,16 bA 7,35 aA 3,48 A 

Médias 0,00 c 2,38 b 3,67 a 4,94 a 2,75 
Médias seguidas da mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem a 5% de 
probabilidade pelo teste de Tukey. P: Ponteiro; E1, E2 e E3: estacas herbáceas. 
 

Estes resultados estão coerentes com Ramos et al. (2002) e Andriolo e Poerschke 
(1997), pois a mistura da casca de arroz carbonizada e o húmus de minhoca proporcionaram 
um melhor desenvolvimento das brotações provenientes das estacas herbáceas, 
principalmente. 
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Segundo Souza (2000) a utilização no plantio de manivas provenientes do terço 
superior das plantas não é aconselhável, porque são mais finas e herbáceas, possuem menores 
quantidades de reserva, tornam-se mais suscetíveis às pragas e doenças, além de apresentarem 
menor velocidade de brotação, maior número de falhas no campo e menor produtividade de 
raízes. Takahashi (2002) observou que as manivas retiradas do ponteiro são mais sensíveis à 
estiagem, embora em condições ideais de umidade, brotem com maior rapidez. Segundo esses 
autores a utilização de manivas herbáceas só se justifica quando houver a introdução de novas 
variedades ou quando houver escassez de materiais para propagação. 

 

Conclusões 

O substrato formado com a mistura de casca de arroz carbonizada e húmus de 
minhoca na proporção 1:1 pode ser indicado como o melhor substrato para a propagação de 
estacas herbáceas de mandioca. 

As manivas oriundas das estacas herbáceas das seções 3 e 4 da cultivar Aciolina, com 
exceção do ponteiro, podem ser utilizadas na propagação da mandioca visando a 
multiplicação rápida. 
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Temática: Fitotecnia 
 

Resumo  

A mandioca é a mais importante espécie cultivada no Acre em termos econômicos, 
sociais e culturais. Este trabalho teve por objetivo avaliar a produtividade e o teor de amido de 
diferentes genótipos de mandioca em Rio Branco, Acre. O experimento foi conduzido em 
blocos ao acaso no esquema de parcela subdividida no tempo com três repetições no campo 
experimental da Embrapa Acre. As características avaliadas foram a produtividade de raiz e o 
teor de amido. Os genótipos testados foram: ‘Chico Anjo’, ‘Mansa/Brava’, ‘Caboquinha’, 
‘Paxiubão’ ‘Araçá’, ‘Pirarucu’ e BRS ‘Tapioqueira’, sendo a ultima, uma seleção da Embrapa 
Mandioca e Fruticultura. Após a avaliação, os dados foram tabulados e submetidos à análise 
de variância. Os genótipos ‘Caboquinha’, ‘Paxiubão’, ‘Araçá’ e ‘Pirarucu’ apresentaram as 
maiores médias de produtividade. Não houve diferença no teor de amido em relação às 
diferentes épocas de colheita. Os genótipos ‘Caboquinha’, ‘Paxiubão’, ‘Araçá’ e ‘Pirarucu’ 
podem ser indicados para cultivo em Rio Branco, Acre. 
Palavras Chave: Manihot esculenta, Indicação, Melhoramento Genético. 

Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz.) é uma das mais importantes fontes de 
energia para alimentação humana nos trópicos, principalmente para as populações de baixa 
renda, em que mais de 700 milhões de pessoas recebem de 200 a 1.000 calorias diárias 
fornecidas por esta cultura (MARCON et al., 2007). 

A cultura é uma das mais exploradas por pequenos e médios agricultores no Brasil 
(LESSA, 2014). O Brasil, atualmente é o quarto maior produtor mundial da cultura, com 
produção estimada em 21,48 milhões de toneladas, estando atrás de Indonésia (23,9 milhões 
de toneladas), Tailândia (30,22 milhões de toneladas) e Nigéria (54,0 milhões de toneladas) 
(FAO, 2015).  

No Acre, a mandioca apresenta um importante papel como fonte de alimento, 
geradora de emprego e renda no campo, sendo este o alimento básico de consumo da 
população local, tanto na forma de farinha, quando processada, como in natura (cozida).  

Segundo dados do Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA (IBGE, 
2015), referente ao ano agrícola de 2013, o Estado do Acre apresentou área cultivada com a 
cultura de aproximadamente 44.409 ha, produção estimada em 939.178 toneladas e 
rendimento de 21,41 t ha-1, sendo este último, superior à média nacional (14,07 t ha-1). 

A mandioca é a principal cultura comercial do Acre (IBGE, 2015) e mesmo que a 
produtividade média do Estado seja superior à nacional, o potencial genético da cultura é 
pouco explorado pelos agricultores acreanos. Dentre as principais causas, destaca-se a 
utilização de material genético de baixo potencial produtivo, a não utilização de insumos no 
plantio, aliado a incidência de pragas e doenças e a colheita em épocas inadequadas. 

Visando suprir as necessidades de mercado com cultura da mandioca, a Embrapa 
Acre vem buscando introduzir, identificar e selecionar genótipos mais produtivos e adaptados 
aos diversos ecossistemas do Estado. Assim, este trabalho teve por objetivo avaliar a 
produtividade e o teor de amido de diferentes genótipos de mandioca em Rio Branco, Acre.  
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 Material e Métodos 

O experimento foi instalado no campo experimental da Embrapa Acre, em Rio 
Branco, AC. O Município está a 10o1’S e 67o42’W, à altitude de 160 m. O clima é do tipo 
AWI (quente e úmido), conforme a classificação de Köppen, com temperatura máxima de 
30,9oC, temperatura mínima de 20,8oC, precipitação anual de 1.648 mm e umidade relativa de 
83% (AGRITEMPO, 2008). 

Foram avaliadas aos 08, 10, 12, 14 e 16 meses após o plantio, seis genótipos locais de 
mandioca para farinha (Chico Anjo, Mansa/Brava, Caboquinha, Pirarucu, Paxiubão e Araçá) 
e uma introdução oriunda do Centro Nacional de Pesquisa de Mandioca e Fruticultura (BRS 
Tapioqueira). Avaliou-se a produtividade de raiz (t ha-1) e o teor de amido das raízes (%), 
utilizando-se a metodologia proposta por Kawano et al. (1987). 

O delineamento utilizado foi de blocos ao acaso, no esquema de parcela subdividida, 
com três repetições. As parcelas foram os 07 genótipos de mandioca e as subparcelas foram 
às diferentes épocas de colheita (08, 10, 12, 14 e 16 meses após o plantio). As subparcelas 
foram compostas de 20 plantas das quais seis úteis, no espaçamento de 1,0 m x 1,0 m. 

Os dados foram submetidos à análise de variância, segundo o modelo de parcelas 
subdivididas no tempo, utilizando-se o programa estatístico SISVAR (FERREIRA, 2011). A 
média dos genótipos e das épocas de colheita foram agrupadas e comparadas, respectivamente, 
pelo teste de Scott-Knott e Tukey a 5% de probabilidade. 

Resultados e Discussão 
Foi observada interação significativa entre genótipo e época de colheita nas variáveis 

produtividade e teor de amido. Os genótipos ‘Chico anjo’, ‘Mansa/Brava’ e BRS 
‘Tapioqueira’ apresentaram produção de raiz de valor comercial até os 12 meses após o 
plantio, apresentando após isso, ausência de raízes e consequente tombamento. Uma provável 
explicação seria a não adaptação dos referidos genótipos ao ecossistema de Rio Branco, Acre. 

A produtividade de mandioca é a característica de maior relevância na seleção de 
genótipos adaptáveis a determinados ecossistemas (FUKUDA, 2005; GOMES et al., 2007). 
Assim, não foi observada diferença significativa entre os diferentes genótipos em todas as 
épocas de avaliação para este caráter (Tabela 1). No entanto, observa-se aumento da 
produtividade de raiz com a permanência dos mesmos em campo (Tabela 1).  

Os genótipos ‘Caboquinha’, ‘Paxiúbão’ e ‘Pirarucu’ apresentaram as maiores 
produtividades aos 16 meses após o plantio, indicando que esses genótipos podem 
permanecer a campo por períodos superiores a 12 meses. Já a ‘Araçá’ não diferiu, 
estatisticamente, quanto às diferentes épocas de colheita. Já os genótipos ‘Chico Anjo’, 
‘Mansa/Brava’ e BRS ‘Tapioqueira’ não diferiram estatisticamente quanto às épocas de 
colheita quanto a produtividade de raiz. 

Ressalta-se ainda que os genótipos ‘Caboquinha’, ‘Paxiubão’, ‘Araçá’ e ‘Pirarucu’ 
apresentaram médias de produtividade superior à média do rendimento no Estado do Acre 
(21,41 t ha-1) (IBGE, 2015), sugerindo o potencial de uso dos genótipos em Rio Branco, Acre 
(Tabela 1). 

Em relação ao teor de amido, verifica-se que a maioria dos genótipos não diferiram 
quanto às épocas de colheita, com exceção do genótipo ‘Mansa/Brava’ que, aos 10 meses 
após o plantio, apresentou a maior média (43 %), deferindo estatisticamente dos demais 
genótipos (Tabela 1). Com exceção dos genótipos ‘Chico Anjo’ e ‘Caboquinha’, os demais 
apresentaram aumento no teor de amido com a permanência das plantas em campo (Tabela 1). 
Essa mesma tendência foi observada por diversos autores (SOUZA et al., 2010; PONTES, 
2008; FUKUDA; CALDAS, 1987). 
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Tabela 1. Médias de produtividade (t ha-1) e teor de amido (%) das raízes de sete genótipos de 
mandioca em cinco épocas de colheita em Rio Branco, AC, 2015. 
 

Época 
colheita 

em 
meses 

Genótipos 

‘Chico  
Anjo’ 

‘Mansa/ 
Brava’ 

‘Caboqui- 
nha’ 

‘Paxiubão’ ‘Araçá’ ‘Pirarucu’ 
BRS 

‘Tapio- 
queira’ 

Produtividade de raiz (t ha-1) 
08  19,7 A a 14,9 A a 20,1 B a 21,9 B a 27,3 A a 26,5 B a 14,0 A a 
10  8,7 A a 14,0 A a 20,4 B a 22,0 B a 20,9 A a 22,9 B a 17,4 A a 
12 16,6 A a 17,5 A a 21,0 B a 19,3 B a 22,6 A a 24,9 B a 12,4 A a 
14 - - 32,0 AB a 33,1 B a 34,5 A a 39,0 AB a - 
16  - - 48,0 A a 52,0 A a 38,2 A a 47,0 A a - 

Média 15,0 15,5 28,4 29,8 28,7 32,0 14,6 
Teor de amido (%) 

08  27,7 A a 31,4 B a 31,4 A a 29,4 B a 28,6 B a 29,5 B a 29,1 AB a 
10  25,9 A c 43,0 A a 33,0 A b 35,4 AB b 34,1 AB b 34,9 AB b 34,1 A b 
12  27,7 A a 28,8 B a 30,4 A a 31,0 B a 28,9 B a 29,4 B a 28,7 B a 
14 - - 32,6 A a 34,1 AB a 31,0 AB a 29,7 B a - 
16  - - 36,0 A a 39,3 A a 36,7 A a 36,0 A a - 

Média 27,1 34,4 32,7 33,9 31,9 31,9 30,7 
 
(1)Médias nas colunas seguidas por letras maiúsculas e nas linhas por letras minúsculas 
distintas diferem entre si pelos testes de Tukey e Scott-Knott a 5%. 
 

Conclusão 

Os genótipos ‘Caboquinha’, ‘Paxiubão’, ‘Araçá’ e ‘Pirarucu’ apresentam elevadas 
produtividades, representando o potencial de uso em Rio Branco, Acre e os genótipos ‘Chico 
Anjo’, ‘Mansa/Brava’ e BRS ‘Tapioquera’ apresentam baixa produtividade no município de 
Rio Branco, Acre.  
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Temática: Fitotecnia 
 

Resumo  

Objetivou com este trabalho caracterizar morfologicamente cultivares de mandioca 
mansa em comunidade indígena na Amazônia Ocidental, Brasil. O estudo foi realizado no 
ano de 2013 no período de agosto a setembro durante um curso ministrado por Professores do 
Curso de Agronomia da Universidade Federal de Roraima, sendo destinado para os indígenas 
da própria comunidade. A caracterização morfológica das cultivares foi de acordo com a 
metodologia de Fukuda e Guevara. Foram avaliadas as características de raiz, caule e folha. 
De acordo com as características morfológicas avaliadas, as cinco cultivares de mandioca 
mansa apresentam características morfológicas distintas entre si. A cultivar popularmente 
conhecida como Folha fina apresenta a cor do pecíolo Roxo Amarelado, que até o momento 
ainda não foi referenciado. 

 
Palavras Chave: Manihot esculenta Crantz., Macaxeira, Características agro-botânicas, Roraima, 
Áreas indígenas. 

Introdução 

O Brasil encontra-se na terceira posição na produção mundial de mandioca, sabendo-
se que esta cultura apresenta fundamental importância social, econômica e alimentícia no país 
(FAO, 2015). Por ser cultivada em todas as regiões do Brasil, a mandioca destaca-se como 
uma planta de múltiplos usos, tendo importante papel na alimentação humana e animal, assim 
como matéria-prima para inúmeros produtos industriais. A cultura da mandioca é uma das 
poucas que é cultivada desde os estados de Roraima ao Rio Grande do Sul, devido a sua 
capacidade de se adaptar às diferentes condições do ambiente (ALBUQUERQUE et al., 2014; 
ALBUQUERQUE et al., 2015). 

A população Roraimense é de 496.936 habitantes e os estados de Roraima e 
Amazonas na Região Norte, são os que possuem municípios com maior extensão de 
população indígena do Brasil (IBGE, 2014). Em Roraima, dos seus 15 municípios, a 
população indígena é de aproximadamente 50.000 habitantes, distribuídos entre 200 
comunidades e dez etnias (CORREIA, 2015). 

O estudo morfológico auxilia na identificação das variedades de mandioca (mansa ou 
brava), contribuindo para o intercâmbio de germoplasma, para determinação de divergência 
genética e para a possível utilização do material em programas de melhoramento (FUKUDA 
et al., 2003). De acordo com Albuquerque et al., (2009) a  escassez de dados botânicos sobre 
as inúmeras cultivares brasileiras de mandioca reforça a necessidade de reunir todo este 
material para ser avaliado em ensaios comparativos visando à obtenção de dados 
morfológicos, capazes de propiciar  condições  de  melhor  condução  da  cultura.  

 Na Amazônia e, em especial, no Estado de Roraima, onde predomina a ocupação 
indígena, aproximadamente 50% da área do Estado, a carência de informações sobre o estudo 
agro-botânico da mandioca é enorme, necessitando assim destes estudos (ALBUQUERQUE 
et al., 2009). 
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Diante do exposto, objetivou-se com este trabalho caracterizar a morfologia externa 
de cultivares de mandioca mansa em comunidade indígena na Amazônia Ocidental, Brasil. 

 

 Material e Métodos 

A pesquisa foi realizada em uma comunidade indígena, denominada de Raimundão I, 
situada a 120 km de Boa Vista, estado de Roraima. A área total desta comunidade é de 4.277 
ha-1 e as etnias principalmente Yanomami, Macuxi e Wapixana.  

As avaliações foram realizadas durante os meses de agosto/setembro de 2013 durante 
um curso de mandiocultura com duração de 160 h. A caracterização morfológica das 05 
cultivares foi de acordo com a metodologia de Fukuda e Guevara (1998). Foram avaliadas as 
seguintes características: Raiz (forma, textura, cor externa da casca e entre-casca (córtex), cor 
da polpa, cintas (destaque) e presença de pedículo); Caule (cor externa da casca e entre-casca 
(córtex), hábito de ramificação e número de plantas a partir da maniva mãe); Folha (cor da 
folha adulta, presença de pêlos nas folhas jovens, sua forma, sinuosidade do lóbulo central, 
número de lóbulos e cor do pecíolo). As características foram avaliadas através de análise 
descritiva em forma de tabelas. 

 
 

Resultados e Discussão 
Relacionado à morfologia externa da raiz, observa-se que 80% das cultivares 

apresentam a textura rugosa (Tabela 1). De acordo com vários relatos dos moradores da 
comunidade, raramente eles fazem farinha quando a textura da casa apresenta-se rugosa. Com 
esta característica eles consomem as raízes de forma cozida e as sobras alimentam as suas 
criações (galinha, porcos, bois e outros). Apesar de que, a única cultivar que apresentou a 
textura lisa (Manteiguinha) também é bastante consumida, pois a sua polpa quando cozida se 
desmancha com certa facilidade. Verifica-se que a característica destaque (Des) (raízes que se 
apresentam subdivididas, não são inteiras) apenas a cultivar Juriti apresentou esta 
característica (Tabela 1), esta característica não é bem aceita perante a maioria dos 
consumidores nas feiras livres da capital Boa Vista-RR. 
 
Tabela 1. Características morfológicas de raiz quanto a forma (For), textura (Tex), pedículo 
(Ped), destaque (Des), da cor externa (Cin), cor externa (Coe), cor interna (Coi) e cor da polpa 
(Cop)  de 05 cultivares mandioca mansa cultivadas em uma comunidade indígena, Roraima, 
Brasil, 2013 
 

Nome Popular

  

For  Tex Ped Des Coe Coi Cop 

Branquinha   Irregular Rugosa Presente Ausente Marron claro Rosado Branca/Creme 

Folha fina Cônica Rugosa Ausente Ausente Marron escuro Rosado Amarela 

Juriti Cônica Rugosa Presente Presente Marron escuro Marron claro Amarela 

Manteiguinha Cônica Lisa Ausente Ausente Marron claro Roxo Branca/Creme 

Roxinha Irregular Rugosa Presente Ausente Marron claro Rosado Branca/Creme 
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Observando a Tabela 2, a cultivar denominada de Folha fina caracterizou-se o hábito 
de ramificação indiviso (reto), ou seja, sem ramificação. 
 
Tabela 2. Características agro-botânica de caule quanto à cor externa da casca (Cec), cor 
daentre-casca/cor interna (Cic), hábito de ramificação (Hab) e número de plantas a partir da 
maniva mãe (Npm) de 05 cultivares de mandioca mansa cultivadas em comunidade indígena, 
Roraima, Brasil, 2013 
 
Nome Popular Cec Cic Hab Npm 

Branquinha   Marron Claro Verde Escuro Dicotômico 02 

Folha fina Verde Amarelado Verde Escuro Indiviso 03 

Juriti Laranja Verde Claro Tretracotômico 04 

Manteiguinha Verde Claro Verde Claro Tretracotômico 04 

Roxinha Dourado Verde Claro Dicotômico 03 

 

Todas as variedades tinham pilosidades nas folhas e a variedade Folha fina a cor do 
pecíolo (Roxo Amarelado) não se encontra inserido como descritor morfológicos e 
agronômicos para a caracterização de variedades de mandioca (Tabela 3).    
 
Tabela 3. Características agro-botânica de folha quanto a cor da folha adulta (cfa), presença 
de pelos nas folhas (ppf), forma do lóbulo central (flc), sinuosidade do lóbulo central (slc), 
cor do pecíolo (cdp) e número de lóbulos (ndl) de 05 cultivares de mandioca mansa cultivadas 
em uma comunidade indígena, Roraima, Brasil, 2013 
 
Nome Popular Cfa ppf flc Slc cdp ndl 

Branquinha   Verde Claro Ausência Largo Moderado Vermelho 07 

Folha fina Verde Claro Ausência Fino Lisa Roxo Amarelado 07 

Juriti Verde Escuro Ausência Largo Moderado Vermelho 05 

Manteiguinha Verde Amarelado Ausência Médio Lisa Verde Avermelhado 05 

Roxinha Verde Claro Ausência Largo Moderado Vermelho 07 

 
Segundo Ramos (2007), as características que mais contribuem para distinção entre 

variedades são cor do pecíolo, cor do córtex do caule, cor externa do caule, cor externa das 
raízes, cor da polpa da raiz, cor da folha desenvolvida, proeminência das cicatrizes foliares, 
hábito de ramificação e tipo de planta.  

 
 

 Conclusão  

De acordo com as características morfológicas avaliadas, as cinco cultivares de 
mandioca mansa apresentam características morfológicas distintas entre si. A cultivar 
popularmente conhecida como Folha fina apresenta a cor do pecíolo Roxo Amarelado, que 
até o momento ainda não foi referenciado. 
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Resumo 

Um experimento foi desenvolvido no período de dezembro de 2013 a agosto de 2014 
com o objetivo de avaliar o rendimento da mandioca em consórcio com a melancia em 
diferentes arranjos de plantio no cerrado de Boa Vista, Roraima. O delineamento utilizado foi 
em blocos ao acaso com quatro repetições. Os tratamentos consistiram de quatro arranjos de 
plantio do consórcio mandioca-melancia (T1= mandioca plantada em fileira simples no 
camalhão de plantio da melancia, T2= mandioca plantada em fileira simples no camalhão 
oposto ao de plantio da melancia, T3= mandioca plantada em fileira dupla nos dois camalhões 
(mesmo lado e lado oposto do plantio da melancia) e T4= mandioca plantada em fileira dupla 
nos dois camalhões sem a presença de melancia (sem consórcio)). Avaliaram-se o número 
total de raizes, produtividade de raizes, número de raizes comerciais e a produtividade de raiz 
comercial. Os dados foram submetidos à análise de variância com aplicação do teste F, para a 
comparação entre as médias dos arranjos foi realizado o teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. O arranjo de plantio formado pela fileira dupla de mandioca na ausência da 
melancia proporciona maior rendimento de raizes nas condições do cerrado de Boa Vista, 
Roraima. 
 
Palavras Chave: Manihotesculenta Crantz, Citrullus lanatus, espaçamento, raizes comerciais.  

Introdução 

A cultura da melancia (Citrullus lanatus L.) é uma das mais exploradas no Estado de 
Roraima, principalmente, por pequenos e médios produtores. Quando comparada a outras 
hortaliças, a melancia tem fácil manejo e menor custo de produção, constituindo-se em 
importante cultura para o Brasil pela demanda intensiva de mão-de-obra rural. Do ponto de 
vista social, gera renda e empregos, e ajuda a manter o homem no campo, além de ter um 
bom retorno econômico para o produtor (ROCHA, 2010). 

A mandioca (Manihotesculenta Crantz), por sua vez, é uma cultura importante pela 
sua rusticidade e desempenho satisfatório em condições de solos de baixa fertilidade e em 
diferentes climas de várias regiões do Brasil, estando presente na maioria das pequenas 
propriedades familiares, sendo importante fonte de carboidratos na alimentação humana e 
animal um dos sistemas mais empregado para o cultivo da mandioca e o consórcio (SCHONS 
et al., 2009). 

Em Roraima, a cultura da mandioca tem se mostrado promissora, principalmente para 
pequenos e médios produtores, onde é cultivada em 5.800 ha, com produção de 77.192 
toneladas e rendimento médio de 13,309 t ha-1 (IBGE, 2012).  

Na cultura da mandioca, o plantio pode ser realizado com plantas dispostas em 
fileiras simples e em fileiras duplas (TÁVORA & MELO, 1993). Albuquerque et al. (2012) 
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observaram que o consórcio entre fileiras simples e duplas de mandioca e de feijão resultaram 
no uso eficiente da terra. 

A disposição em fileiras duplas tem algumas vantagens em comparação ao sistema de 
fileiras simples como diminuição de custos de produção pela redução de mão-de-obra, maior 
possibilidade da utilização do espaço entre fileiras duplas com outra espécie, aumento da 
produtividade biológica devido ao efeito de bordadura, redução da quantidade de fertilizantes 
e o uso mais racional do solo (MATTOS et al., 1985). 

O milho e o feijão são as espécies mais relatadas na literatura em consórcio com a 
mandioca seja ela em fileira simples ou fileira dupla. Em Roraima, já foi verificado que o 
consórcio entre mandioca da variedade Aciolina e a cultivar de feijão-caupi UFRR Grão-
Verde resultou em bons rendimentos econômicos (ALVES et al., 2009). No entanto, outras 
espécies podem compor os sistemas de cultivo juntamente com a mandioca. É o caso da 
melancia. 

Neste sentido, objetivou-se com este trabalho avaliar o rendimento de mandioca em 
consórcio com a melancia em diferentes arranjos de plantio no Cerrado de Boa Vista, 
Roraima. 

 Material e Métodos 

 O experimento foi conduzido durante o período de dezembro de 2013 a agosto de 
2014, em área de cerrado, no campo experimental Água Boa da Embrapa Roraima, no 
município de Boa Vista – RR, cujas coordenadas geográficas de referência são: 02º 39’ 00’ de 
latitude norte e 60º49’40’’ de longitude oeste com 90 m de altitude.  

O clima da região segundo Köppen é classificado como Aw, tropical chuvoso, com 
precipitação média anual de 1667 mm, umidade relativa média anual 70% e temperatura 
média anual de 27,4 oC. O período chuvoso inicia-se em abril e termina em setembro 
(ARAÚJO et al., 2001). 

O solo da área é classificado como LATOSSOLO AMARELO distrófico (LAdx), 
textura média. Seu preparo constou de uma aração na profundidade de 20 cm, duas gradagens 
niveladoras e abertura de sulcos de plantio com 35 cm de profundidade. 

O delineamento utilizado foi em blocos ao acaso com quatro repetições, os 
tratamentos constaram de quatro arranjos de plantio da mandioca em consórcio com a 
melancia (T1= mandioca plantada em fileira simples no camalhão de plantio da melancia, 
T2= mandioca plantada em fileira simples no camalhão oposto ao de plantio da melancia, 
T3= mandioca plantada em fileira dupla nos dois camalhões (mesmo lado e lado oposto do 
plantio da melancia) e T4= mandioca plantada em fileira dupla nos dois camalhões sem a 
presença de melancia (sem consórcio)). 

As parcelas experimentais foram constituídas pelas linhas referentes aos arranjos com 
5,0 m de comprimento e largura de 3,5 m entre sucos (abrangendo o plantio da mandioca 
juntamente com a melancia) com  área útil de 17,5 m2 (cinco plantas de mandioca da 
variedade Aciolina espaçadas em 1,0 m). A cultivar de melancia utilizada foi a Crimson 
Selecta Plus com espaçamento de 3,5 metros entre sulcos e 1,0 m entre plantas. 

A irrigação foi efetuada por sulco, com declividade de 1% e vazão média de 0,5 L 
seg-1. O manejo da irrigação foi monitorado por meio de tensiômetro, conforme 
recomendações de Medeiros et al. (2004). A adubação foi efetuada nos sulcos de plantio, 
conforme análise química do solo e de acordo com as recomendações para a cultura da 
melancia em Roraima (MEDEIROS et al., 2004).  

Avaliou-se na cultura da mandioca o número total de raizes, produtividade de raizes, 
número de raizes comerciais e a produtividade de raiz comercial. Foram classificadas como 
raízes comerciais aquelas que atenderam aos padrões mínimos de comercialização aceitos 
pelo CEAGESP, e como não comerciais as pertencentes à classificação de “raízes miúdas”, 
ou seja, raízes tortas ou mal formadas.  

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância com aplicação do teste F a 
5% de probabilidade, para a comparação entre as médias dos arranjos foi realizado o teste de 
Tukey a 5% de probabilidade  utilizando-se o programa de análise estatística SISVAR. 
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Resultados e Discussão 
Os resultados da análise de variância para o número total de raizes, produtividade de 

raizes, número de raizes comerciais e produtividade de raiz comercial de mandioca em 
consórcio com melancia em função do arranjo de plantio estão contidos na tabela 1. Através 
da qual, verificou-se que o arranjo de plantio ocasionou efeitos significativos (p<0,01) em 
todas as características avaliadas. 
 
Tabela 1. Resumo da análise de variância (quadrado médio) para as caracteristicas produtivas 
da mandioca em consórcio com melancia em função do arranjo de plantio 

FV GL 
Quadrado médio 

Nº total 
de raizes 

Produtividade de 
raizes (kg ha-1)  

Nº de raizes 
comerciais 

Produtividade de 
raiz comercial 

Arranjo 3 3431,7** 414,86** 352,16** 117,73** 
Bloco 3 699,85 133,04 107,41 55,60 

Resíduo 9 173,44 33,65 54,10 26,32 
CV%  26,36 31,00 47,65 48,03 

**. Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. 
 
O arranjo formado pela mandioca plantada em fileira dupla nos dois camalhões sem a 

presença de melancia (sem consórcio, só mandioca) foi significativamente superior aos 
demais arranjos em todas as características avaliadas (Tabela 2). 

Os valores médios do número total de raizes, produtividade de raizes, número de 
raizes comerciais e produtividade de raiz comercial foram respectivamente, 39034,28, 
14954,28 kg ha-1, 12817,14 e 8422,85 kg ha-1. A produtividade ficou um pouco acima da 
média do estado de Roraima que é de 13309,0 kg ha-1. Pode-se inferir que possivelmente estas 
maiores médias na fileira dupla sem consórcio ocorreram devido a dois motivos principais, 
primeiramente pelo fato da maior quantidade de plantas verificadas neste arranjo e segundo 
pela não existência de competição (intra e interespecífica) entre a cultura da mandioca e da 
melancia. 

Estes resultados corroboram em parte com os obtidos por Mattos (1991) que ao 
comparar o sistema de fileiras simples com o sistema de fileiras duplas, verificou que o uso 
de fileiras duplas proporcionou aumento de 90% no rendimento de raízes de mandioca. 

 
Tabela 2. Valores médios do número total de raizes, produtividade de raizes, número de 
raizes comerciais e produtividade de raiz comercial de mandioca em consórcio com melancia 
em função do arranjo de plantio, Boa Vista, Roraima 

Arranjo de plantio 
Nº total de 

raizes 
Produtividade de 
raizes (kg ha-1) 

Nº de raizes 
comerciais 

Produtividade de raiz 
comercial (kg ha-1) 

FS Mesmo lado 23714,28c 8628,57b 7102,85b 5234,28b 
FS Lado oposto 20211,42c 8628,57b 7605,71b 5342,85b 

FD com melancia 31245,71b 10108,57b 7748,57b 5405,71b 
FD só mandioca 39034,28a 14954,28a 12817,14a 8422,85a 

Média geral 28551,42 10579,99 8818,56 6101,42 
Médias seguidas de mesmas letras na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. FS = Fileira simples, FD = Fileira dupla. 
 

As médias menos expressivas foram observadas no arranjo formado pela fileira 
simples de mandioca plantada no mesmo camalhão de plantio da menlancia. As razões destas 
médias inferiores devem-se provavelmente a uma maior competição por água e nutrientes 
exercida pela cultura da melancia, principalmente no que se refere à interceptação radicular, 
haja visto a proximidade dos cultivos. 
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Sabe-se que a competição no consórcio de plantas é determinada pela disposição das 
plantas entre e dentro das fileiras de plantio. Para se obter o máximo de rendimento em 
culturas consorciadas, deve-se minimizar a competição entre as espécies consorciadas, 
arranjando de tal forma as plantas para que a distribuição espacial seja a mais favorável 
possível para ambas as culturas. 

Conclusão 

O arranjo de plantio formado pela fileira dupla de mandioca na ausência da melancia 
proporciona maior rendimento de raizes nas condições do Cerrado de Boa Vista, Roraima. 
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Resumo 

Um experimento foi desenvolvido no período de dezembro de 2013 a agosto de 2014 
com o objetivo de avaliar o rendimento da mandioca em consórcio com a melancia em 
diferentes épocas de plantio no cerrado de Boa Vista, Roraima. O delineamento utilizado foi 
em blocos ao acaso com quatro repetições. Os tratamentos constaram de quatro épocas de 
plantio da mandioca em consórcio com melancia (T1= simultaneamente com a semeadura da 
melancia; T2= aos 10 dias após a emergência das plantas de melancia; T3= aos 20 dias após a 
emergência das plantas de melancia; T4= aos 30 dias após a emergência das plantas de 
melancia). Avaliaram-se o número total de raizes, produtividade de raizes, número de raizes 
comerciais e a produtividade de raiz comercial. Os dados foram submetidos à análise de 
variância com aplicação do teste F a 5% de probabilidade, o efeito das épocas de plantio foi 
verificado por análise de regressão. O plantio da mandioca simultaneamente com a semeadura 
da melancia proporciona maior rendimento de raizes nas condições do cerrado de Boa Vista, 
Roraima. 
 
Palavras Chave: Manihotesculenta Crantz, Citrullus lanatus L., produtividade, raizes comerciais.  

Introdução 

A mandioca é uma das culturas mais cultivadas nos trópicos, sendo amplamente 
utilizada na produção de subsistência, uma vez que possui a capacidade de se desenvolver em 
solos de baixa fertilidade e apresentar boa resistência a pragas e doenças. 

A cultura é considerada uma planta completa com suas raízes ricas em carboidratos, e 
folhas ricas em proteínas, vitaminas A e C, além de outros nutrientes (FUKUDA, 2005). A 
produção brasileira de raízes de mandioca em 2012 foi de 24.313.883 t, sendo 4,0% menor 
que a produção de 2011 (IBGE, 2012). 

No estado de Roraima, a cultura tem se mostrado promissora, principalmente para 
pequenos e médios produtores, onde é cultivada em 5.800 ha, com produção de 77.192 
toneladas e rendimento médio de 13,309 t ha-1 (IBGE, 2012), sendo destinada, em grande 
parte, ao fabrico da farinha, com predominância da farinha d´agua, de textura grossa e outra 
parte ao consumo de mesa (mandioca mansa) e a extração artesanal da goma fresca (fécula) 
para tapioca. 

De forma semelhante às demais culturas, a época de plantio para mandioca é de 
extrema importância, pois dela depende, juntamente com outros fatores, o bom 
desenvolvimento da cultura e seu rendimento. 

A época de plantio adequada para mandioca é o período onde são supridas as 
condições necessárias à brotação e enraizamento das manivas (NORMANHA E PEREIRA, 
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1950). Tais condições, principalmente temperatura e umidade, variam muito em função da 
época do ano, existindo períodos favoráveis e desfavoráveis ao plantio.  

Sabe-se que a competição por água, luz e nutrientes nos consórcios de plantas é 
determinada, além da disposição das plantas, pela época de plantio. Para se obter o máximo 
do rendimento em culturas consorciadas, deve-se arranjar de tal forma as plantas para que a 
distribuição espacial e a época de plantio seja a mais favorável possível para ambas as 
culturas. 

O milho e o feijão são as espécies mais relatadas na literatura em consórcio com a 
mandioca. No entanto, outras espécies podem compor os sistemas de cultivo em consórcio 
com esta cultura, é o caso da melancia. 

Neste sentido, objetivou-se com este trabalho avaliar o rendimento da mandioca em 
consórcio com a melancia em diferentes épocas de plantio no cerrado de Boa Vista, Roraima. 

 Material e Métodos 

 O experimento foi conduzido durante o período de dezembro de 2013 a agosto de 
2014, em área de cerrado, no campo experimental Água Boa da Embrapa Roraima, no 
município de Boa Vista – RR, cujas coordenadas geográficas de referência são: 02º 39’ 00’ de 
latitude norte e 60º49’40’’ de longitude oeste com 90 m de altitude.  

O clima da região segundo Köppen é classificado como Aw, tropical chuvoso, com 
precipitação média anual de 1667 mm, umidade relativa média anual 70% e temperatura 
média anual de 27,4 oC. O período chuvoso inicia-se em abril e termina em setembro 
(ARAÚJO et al., 2001). 

O solo da área é classificado como LATOSSOLO AMARELO distrófico (LAdx), 
textura média. Seu preparo constou de uma aração na profundidade de 20 cm, duas gradagens 
niveladoras e abertura de sulcos de plantio com 35 cm de profundidade. 

O delineamento utilizado foi em blocos ao acaso com quatro repetições, Os 
tratamentos constaram de quatro épocas de plantio da mandioca em consórcio com melancia 
(T1= simultaneamente com a semeadura da melancia; T2= aos 10 dias após a emergência 
(DAE) das plantas de melancia; T3= aos 20 DAE das plantas de melancia; T4= aos 30 DAE 
das plantas de melancia). 

As parcelas experimentais foram constituídas por 5,0 m de comprimento e largura de 
3,5 m com  área útil de 17,5 m2 (cinco plantas de mandioca da variedade Aciolina espaçadas 
em 1,0 m). A cultivar de melancia utilizada foi a Crimson Selecta Plus com espaçamento de 
3,5 metros entre sulco e 1,0 m entre plantas. 

A irrigação foi efetuada por sulco, com declividade de 1% e vazão média de 0,5 L 
seg-1. O manejo da irrigação foi monitorado por meio de tensiômetro, conforme 
recomendações de Medeiros et al. (2004).  

A adubação foi efetuada nos sulcos de plantio, conforme análise química do solo e de 
acordo com as recomendações para a cultura da melancia em Roraima (MEDEIROS et al., 
2004). A colheita da mandioca foi realizada noves meses depois do plantio da primeira época. 

Avaliou-se na cultura da mandioca o número total de raizes, produtividade de raizes, 
número de raizes comerciais e a produtividade de raiz comercial. Foram classificadas como 
raízes comerciais aquelas que atenderam aos padrões mínimos de comercialização aceitos 
pelo CEAGESP, e como não comerciais as pertencentes à classificação de “raízes miúdas”, 
ou seja, raízes tortas ou mal formadas.  

Os dados foram submetidos à análise de variância com aplicação do teste F a 5% de 
probabilidade, o efeito das épocas de plantio sobre o rendimento foi verificado por análise de 
regressão, utilizando-se o programa de análise estatística SISVAR (FERREIRA, 2011). 

Resultados e Discussão 
Não foi verificado efeito significativo das épocas de plantio sobre o número total de 

raizes. A produtividade de raizes, o número de raizes comerciais e a produtividade de raiz 
comercial de mandioca, cultivada em consórcio com a melancia em função das épocas de 
plantio, foram melhor modeladas por uma função linear decrescente (Figuras 1, 2 e 3).  



 

09 a 13 de Novembro de 2015, Foz do Iguaçu - PR. 

 
Figura 1. Produtividade de raizes de mandioca em consórcio com melancia em função da 
época de plantio (DAE das plantas de melancia). 

 

 
Figura 2. Número de raizes comerciais de mandioca em consórcio com melancia em função 
da época de plantio (DAE das plantas de melancia). 

 
Figura 3. Produtividade de raiz comercial de mandioca em consórcio com melancia em 
função da época de plantio (DAE das plantas de melancia). 
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As médias máximas observadas de produtividade de raizes, número de raizes 

comerciais e produtividade de raiz comercial foram 15120,0 kg ha-1, 14571,42 unidades e 
11285,71 kg ha-1 respectivamente. Notou-se que a produtividade de raizes ficou um pouco 
acima da média do estado de Roraima que é de 13309,0 kg ha-1 (IBGE, 2012). 

Houve uma relação inversa entre a época de plantio e as características avaliadas, 
indicando que o plantio da mandioca simultaneamente com a semeadura da melancia é o mais 
propício para se obter altos rendimentos neste consórcio. 

Este decréscimo de rendimento de raizes de mandioca pode ser explicado pelo maior 
aproveitamento dos nutrientes na fase inicial de desenvolvimento da cultura (plantio 
simultâneo), por ocasião da adubação realizada na melancia e/ou ainda pela maior 
disponibililidade de água, haja visto que a irrigação para ambos os cultivos foi cessada após a 
colheita da melancia (aproximadamente 80 DAE). O fato dessas menores médias de 
rendimento aos 30 DAE se justificam ainda, além do menor aproveitamente da água e dos 
nutrientes, pela diferença de 30 dias no ciclo da cultura, já que a colheita foi realizada no 
mesmo dia para todas as épocas (nove meses depois). 

Segundo Normanha e Pereira (1950) a época de plantio adequada para mandioca é o 
período onde são supridas as condições necessárias à brotação e enraizamento das manivas. 
Embora a cultura seja relativamente tolerante à seca, não havendo irrigação é conveniente 
plantar no início do período chuvoso.  

Conclusão 

O plantio da mandioca simultaneamente com a semeadura da melancia proporciona 
maior rendimento de raizes nas condições do Cerrado de Boa Vista, Roraima. 
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Temática: Fitotecnia 
 

Resumo 
A resposta de crescimento e produção da mandioca em sucessão com culturas anuais que 

utilizam alta tecnologia, em especial na correção da fertilidade do solo, tem sido pouco considerada 
em relação aos efeitos residuais. O trabalho teve o objetivo de avaliar o crescimento de plantas de 
macaxeira cv. Venâncio em sucessão a cultura do melão. O trabalho foi realizado na Faz. Mata 
Fresca, da empresa agrícola Mata Fresca Ltda., a 50 km do município de Mossoró, RN, com irrigação. 
Utilizou-se seis doses (0, 20, 40, 60, 80 e 100 kg/ha) de nitrogênio (N, na forma de ureia) e de 
potássio (K2O, na forma de cloreto de potássio). Quando se aplicou as doses de N, as referidas 
parcelas receberam 40 kg/ha de K2O e nas parcelas que receberam as doses de potássio também se 
aplicou 40 kg/ha de N. O tratamento testemunha foi considerado as parcelas sem aplicação de N e K. 
O delineamento foi de blocos casualizados, com quatro repetições. Todas as parcelas receberam 60 
kg/ha de fósforo, na forma de superfosfato simples, com aplicação na cova de plantio. O plantio foi 
realizado em 30/12/2014, no espaçamento de 1,60 cm x 0,50 cm, sendo cada parcela constituída por 
15 plantas úteis. A aplicação de nitrogênio e potássio ocorreu sem fracionamento, aos 45 dias após a 
brotação das hastes, sendo que, a partir de 30 dias após a aplicação iniciou-se as avaliações mensais 
(3º, 4º, 5º e 6º mês de idade das plantas) de diâmetro da haste e altura das plantas. Os dados foram 
submetidos a análise de variância, teste de médias (Scott-Knott) e regressão, a 5% de probabilidade. 
Não houve diferença significativa entre as doses. O solo tipo Latossolo arenoso (alta lixiviação), o 
efeito residual da adubação da cultura anterior e o não fracionamento das doses pode ter contribuído 
para a igualdade entre os tratamentos. Os diâmetros das hastes variaram de 2,6 a 2,8 cm e as alturas 
das plantas de 171 a 179 cm. As taxas em ganho de crescimento entre as idades de avaliação das 
plantas foram de 37, 14 e 8% para o diâmetro do caule e de 99, 40 e 25% para a altura das plantas.  
 
Palavras Chave: Manihot esculenta spp.; efeito residual; diâmetro do caule; altura da planta. 
 

Introdução 
A cultura da macaxeira apresenta importância econômica para as regiões do Nordeste com 

áreas irrigadas, garantindo maiores produtividades e abastecendo mercados municipais o ano todo. 
Essas informações não são contabilizadas nas informações do IBGE. Os agricultores plantam a 
macaxeira irrigada todos os anos na mesma área ou, em alguns casos, em rotação com culturas 
olerícolas/fruteiras (melão, melancia e banana) e gramíneas (milho), em que aproveita os resíduos dos 
adubos da cultura anterior, conferindo altas produtividades. Essas informações também são 
incipientes ou ausentes. 

O cultivo irrigado da macaxeira, além de garantir colher todos os meses e raízes com ótima 
qualidade de cozimento, confere, na região Nordeste, maiores produtividades de raízes e redução do 
tempo de colheita (Távora e Barbosa Filho, 1994; Cavalcanti, 1994), com ocasiões de colheita a partir 
do quinto mês de idade da planta. O comum, na região de Mossoró, principalmente para atender 
preferência do consumidor por raízes maiores, a colheita é realizada aos sete meses de idade da 
planta. 
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Considerando que a qualidade dos solos no Nordeste, onde se cultiva macaxeira irrigada, 
apresentam baixa fertilidade (solos quartzarênicos), principalmente em N, P e, ocasionalmente, K, e 
também, a necessidade da redução do tempo de colheita para cinco ou, no máximo, seis meses, devido 
ao custo com irrigação e energia, estudos com doses de nutrientes pode apresentar resultados 
promissores (Lopes, 2006). O comportamento em crescimento da planta em tais condições é 
importante para o manejo da cultura, principalmente em relação a densidade de plantas (rendimento e 
dimensão comercial da raiz de reserva), número de intervenções para o controle de plantas infestantes, 
crescimento indesejável (brotações excessivas, estiolamentos) e resistência da planta a tombamentos. 

O objetivo do trabalho foi avaliar o desempenho em crescimento de raízes de macaxeira 
irrigada em doses crescentes de nitrogênio e potássio, numa área de produção tradicional de melão no 
município de Mossoró, RN. 

 Material e Métodos 
O experimento foi implantado na Faz. Mata Fresca, da empresa agrícola Mata Fresca Ltda, 

distante 50 km da sede do município de Mossoró, RN. O solo da área, do tipo Latossolo arenoso, 
apresentou teores de N = 0,42 g/kg, pH = 7,02, CE = 0,12 ds/m, Mat. Org. = 1,25%, P = 85,4 mg/dm3, 
K = 73,1 mg/dm3

, Ca = 1,80 cmolc/dm3, Mg = 0,50 cmolc/dm3, CTC = 2,98 cmolc/dm3 e V = 86%. A 
área do experimento foi gradeada e recebeu sistema de irrigação localizada, com gotejadores 
espaçados de 30 cm e turno de rega diário ou a cada dois dias, conforme necessidade de água para 
manter a capacidade de campo. Cada aplicação diária de água foi equivalente a 3,75 L/planta. 

Hastes para o plantio da macaxeira local, cultivar ‘Venâncio’, foram obtidas de área 
comercial na própria empresa agrícola, de plantas com oito meses de idade, e foram seccionadas em 
pedaços com comprimento médio de 13 cm. Todas as covas de plantio das hastes, que foram 
plantadas horizontalmente, receberam adubo fosfatado, na dose de 20 g/cova de superfosfato simples, 
equivalente a 60 kg/ha. As plantas foram espaçadas de 1,50 cm x 0,50 cm (13.333 plantas por 
hectare). O plantio ocorreu em 30/12/2014.  

O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados com quatro repetições e 
parcelas constituídas de 17 plantas (parcela útil de 15 plantas). Aplicou-se seis doses (0, 20, 40, 60, 80 
e 100 kg/ha) de nitrogênio (N, na forma de ureia) e de potássio (K2O, na forma de cloreto de 
potássio), sendo que onde se aplicou as doses de N, as referidas parcelas receberam 40 kg/ha de K2O e 
nas parcelas que receberam as doses de potássio também se aplicou 40 kg/ha de N. Considerou-se 
também o tratamento testemunha, sem aplicação de N e K. A aplicação de nitrogênio e potássio 
ocorreu, sem fracionamento, aos 45 dias de brotação das hastes. 

A partir de 30 dias após a aplicação de nitrogênio e potássio, realizou-se avaliações mensais 
(2º, 3º, 4º e 5º mês de idade das plantas) do diâmetro da haste e da altura da planta (oito 
plantas/parcela). Os dados foram submetidos a análise de variância, teste de médias (Scott-Knott) e 
regressão, a 5% de probabilidade.  

Resultados e Discussão 
Os dados de análise de variância para o crescimento da planta, em relação ao diâmetro da 

haste e altura da planta, até 159 dias de idade estão apresentados na Tabela 1, em que se pode 
observar o efeito residual da adubação do cultivo do meloeiro para a cultura da mandioca, onde os 
tratamentos não se diferenciaram da testemunha (dose zero para N e K). 

A aplicação dos adubos realizada totalmente aos 45 dias da brotação das plantas (menor 
aproveitamento pelas plantas durante seu ciclo), o solo do tipo arenoso e o efeito residual da adubação 
anterior (meloeiro) pode ter mantido em igualdade os tratamentos. Tem-se observado a ausência de 
resposta produtiva ou econômica da mandioca em experimentos com doses de adubos minerais para a 
maioria dos solos (Rodrigues et al., 2009), exceto sob combinações com adubos orgânicos (Cadavid 
et al., 1998). 

O crescimento da planta em diâmetro de haste e altura de planta podem ser observados na 
Figura 1. O rápido crescimento das plantas, observado principalmente em condição irrigada e região 
com alta insolação, favorece a redução da competição das plantas daninhas com a cultura da 
mandioca, inclusive pelo fechamento da área do solo que estão nas entrelinhas, o que não é 
normalmente observado em ambiente de sequeiro com mal distribuição de chuvas. O uso de irrigação 
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por gotejamento também desfavorece o desenvolvimento de plantas daninhas nas entrelinhas. Na 
tomada de dados em relação biomassa, poderá ser observada a alta produtividade de parte aérea e de 
raízes, garantido pela condição favorável, principalmente de água. Após os 159 dias as plantas 
estavam apresentando início de estiolamento. 

 
 
Tabela 1. Resumo da análise de variância para diâmetro da haste e altura da planta de macaxeira cv. 
Venâncio em relação a doses de nitrogênio e potássio. Mossoró, RN, 2015. 

Fonte de variação G.L. Quadrados médios 
Diâmetro da haste Altura da planta 

Bloco 3 0,2224* 7917,27** 
Doses de nutrientes (D) 11 0,0384ns 86,84ns 

Erro a 33 0,0555 68,53 
Idade (I) 3 16,4914** 317840,33** 
D x I 33 0,0087ns 62,92ns 

Erro b 108 0,0121 145,24 
Média (cm) - 2,7 175,6 
CVa, % - 8,62 4,71 
CVb, % - 4,03 6,86 
ns, *, ** = Não significativo e significativo a 5 e 1%, respectivamente, pelo teste F. 
 

 
 

    
Figura 1. Diâmetro da haste e altura da planta de macaxeira cv. Venâncio em relação a idade da planta. 
Mossoró, RN, 2015. 

 

Conclusão 
A adubação da cultura anterior influenciou no crescimento da macaxeira cv. Venâncio, não 

permitindo verificar efeito das doses de nitrogênio e potássio. A repetição do experimento com o 
fracionamento das doses, permitirá constatar melhor a influência do efeito residual dos adubos da 
cultura anterior. 
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Resumo (Times New Roman, 12, Neg.) 

A conservação de germoplasma de mandioca silvestre é de suma importância para o 
melhoramento genético da espécie cultivada, e o uso de sementes na preservação desse 
material apresenta vantagens consideráveis sobre outros métodos de conservação ex 
situ. O objetivo do trabalho foi estudar a incidência de frutos de polinização aberta em 
acessos  de Manihot. Como material vegetal foi utilizado os acessos das seguintes 
subespécies de mandioca: Manihot irwinii (irwini a27-12, irwinii a27-10); Manihot 
peruviana(Per 006-08, Per 0011-v, Per003-16 , Per003-09v)  ; Manihot flabelifolia ( Fla 
026v , Fla 029 v-01) e  Manihot dichotoma  provenientes do BAG  de mandioca da 
Embrapa Mandioca e Fruticultura localizado no município de Cruz das Almas, Bahia. 
OS resultados mostraram que a subespécie M. esculenta spp Peruviana é biologicamente 
menos competitiva em comparação com as demais subespécies produzindo menos 
frutos. 

 

Palavras chave: germoplasma, melhoramento, Embrapa,  produção 

Introdução 

A mandioca (Manihot  esculenta  Crantz)  foi  considerada por Conceição(1979), como 
a planta  mais Brasileira dentre todas plantas cultivadas, devido á sua relação histórico, 
social e econômico no desenvolvimento do Brasil. 

Originária da América do Sul possui um papel de relevante importância para as 
populações nativas do Brasil e de outros países, pois é considerada como cultura de 
subsistência além de possuir um alto valor comercial, constituindo uma das mais 
importantes fontes de carboidrato para milhares de pessoas. É vista como uma planta 
completa, pois suas raízes são ricas em carboidratos, suas folhas são ricas em proteínas, 
vitaminas e também nutrientes (FUKUDA et al, 2005). 
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A mandioca pertence ao gênero Manihot e possui três sub-espécies, Manihot esculenta 
Crantz ssp. esculenta, Manihot esculenta Crantz ssp. flabellifolia e Manihot esculenta 
Crantz ssp. peruviana (ALLEM, 2001). Apenas a primeira é cultivada comercialmente 
para a produção de raízes comestíveis ou para indústria (FUKUDA, 2002). 

O gênero Manihot possui uma vasta variabilidade genética, porém pouco explorada, 
estabelecendo assim um aspecto de enorme interesse para a pesquisa. A conservação de 
germoplasma de mandioca silvestre é de suma importância para o melhoramento 
genético da espécie cultivada, e o uso de sementes na preservação desse material 
apresenta vantagens consideráveis sobre outros métodos de conservação ex situ.  

A apomixia é caracterizada pela presença de um embrião que não foi formado pela 
união do núcleo espermático do pólen com a oosfera (BASHAW, 1980). A apomixia no 
gênero Manihot foi descrita pela primeira vez por Nassar, enquanto trabalhava com 
hibridizações interespecíficas (NASSAR, 1980). 

O embrião apomítico é um clone da planta-mãe, pois é formado apenas pelo 
tecido desta e não pela fusão dos gametas masculino e feminino. Contudo, devido ao 
conhecimento limitado sobre esse processo em muitas espécies de importância 
econômica, a apomixia tem sido apenas modestamente explorada pelo melhoramento, 
apesar de seu grande potencial de utilização. Uma das principais vantagens da apomixia 
é possibilitar a imediata fixação de qualquer genótipo superior selecionado no processo 
de melhoramento, permitindo que o mesmo origine plantas idênticas à original 
independente do seu grau de heterozigose (KOLTUNOW et al., 1995). 

Apesar dos estudos de Nassar (1980), poucos são os relatos sobre apomixia no 
gênero Manihot. Outra vantagem da apomixia seria a de combinar a uniformidade 
(característica da propagação vegetativa) com a "filtragem" de vírus (característica da 
propagação por semente) (HERMSEN, 1980). 

Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar a incidência de sementes 
apomíticas nas diferentes sub-espécies de Manihot esculenta. 

 Material e Métodos 

O trabalho foi desenvolvido na Embrapa Mandioca e fruticultura, localizada na 
cidade de Cruz das Almas, Bahia A precipitação pluviométrica anual média da região é 
de 1.224 mm, a temperatura média anual é de 23,8ºC, a umidade relativa do ar de 80%, 
latitude 12° 40′ 12″ S, longitude: 39°6′ 7″ W e a altitude de 220 metros. O clima da 
região é classificado como tropical quente e úmido. 

Como material vegetal foi utilizado os acessos das seguintes subespécies de 
mandioca: Manihot irwinii (irwini a27-12, irwinii a27-10); Manihot peruviana(Per 006-
08, Per 0011-v, Per003-16 , Per003-09v)  ; Manihot flabelifolia ( Fla 026v , Fla 029 v-
01 Manihot dichotoma Proveniente do BAG  de mandioca da Embrapa Mandioca e 
Fruticultura localizado no município de Cruz das Almas, Bahia.  

Para avaliação do número de frutos e sementes oriundos de polinização aberta, 
todos os frutos maduros de cada acesso foram coletados e levados ao laboratório de 
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Cultura de Tecidos da Embrapa Mandioca e Fruticultura para contagem. A produção 
média de sementes por fruto foi estabelecida pelo número total de sementes dividido 
pelo número de frutos. 

Resultados e Discussão 

Foram contabilizados um total de 434 frutos provenientes de polinização aberta, 
sendo 67 frutos da subespécie M. esculenta spp irwinii, 72 da subespécie M. esculenta 
spp Peruviana ,  111 da subespécie M. esculenta spp flabelifolia  e  184 da subespécie 
M . esculenta spp dichotoma. O número de frutos coletados em polinização aberta 
variou de 11 a 184 nos acessos Per009-9 v PER e Manihot  dichotoma , respectivamente. 
(Tabela 1). Os menores valores de sementes por frutos foram apresentados nos acessos 
Per 003-16 (M. peruviana) e Per 003-09 v (M. peruviana) (Tabela 1).  Estes resultados 
mostram que a subespécie M. esculenta spp Peruviana é biologicamente menos 
competitiva em comparação com as demais subespécies. 

 

 

 

 

 

 

Tabela1. Número de frutos, sementes e média de semente por fruto de diferentes 
subespécies de Manihot esculenta. 

Acesso (sub-

espécie) 

Nº de frutos Nº de sementes Média de sementes por fruto 

irwinii a27-12 

(M. irwinii)  

49 147 3 

irwinii a27-10 

(M. irwinii) 

18 54 3 

Per 006-08 (M. 

peruviana) 

23 69 3 

Per 0011-v (M. 

peruviana) 

29 87 3 

Per 003-16 (M. 

peruviana) 

9 26 2,8 
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Per 003-09 v (M. 

peruviana) 

11 31 2,8 

Fla 026 v (M. 

flabellifolia) 

83 249 3 

FLA 029V-01 

(M. labellifolia 

28 83 2,96 

Manihot 

dichotoma 

184 552 3 

 

 

Conclusão 

A subespécie M. esculenta spp Peruviana é biologicamente menos competitiva em 
comparação com as demais subespécies. 
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Temática: Fitotecnia 
 

Resumo 

O teor de ácido cianídrico (HCN) é fator determinante em cultivares de mandioca 
para a classificação de suas raízes em mansa, intermediária ou brava. Essa classificação é 
importante para a segurança alimentar. Nesse sentido, objetivou-se com o presente trabalho, 
determinar o teor de HCN em folhas e raízes tuberosas em clones de mandioca provenientes 
de sementes da cv. Aciolina em polinização aberta, cultivada na savana de Roraima. Utilizou-
se o delineamento experimental inteiramente casualizado com 77 genótipos e 3 repetições. As 
médias foram agrupadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. As folhas utilizadas 
no estudo foram oriundas de sementes da cv. Aciolina da Coleção de Germoplasma de 
Mandioca do Departamento de Fitotecnia do CCA/UFRR, sendo esta, uma das mais 
cultivadas no estado de Roraima. O método empregado para a determinação do teor de HCN 
na folha foi o semi-quantitativo. Para a determinação do teor de HCN na folha desenvolvida, 
esta foi coletada da parte superior da planta, abaixo da folha apical, tanto nos genótipos 
quanto na progenitora. O teor de HCN varia entre as progênies, mas apenas um genótipo 
apresentou teor superior a progenitora e 67 apresentaram teores de HCN inferiores a 180 mg 
kg-1. 
 
Palavras Chave: Ácido cianídrico, genótipo de mandioca, Manihot esculenta, Roraima- Brasil. 

Introdução 

O teor de ácido cianídrico (HCN) é fator determinante em cultivares de mandioca 
quanto à classificação de suas raízes em mansa, intermediária ou brava. Sánchez (2004), 
estabeleceu uma classificação para variedades de mandioca quanto ao teor de HCN na raiz, 
estabelecendo a seguinte classificação: doce (abaixo de 180 mg kg-1), intermediária (180-300 
mg kg-1) e amarga (acima de 300 mg kg-1). 

Há relatos de níveis elevados de HCN na matéria fresca da mandioca: 1.140 mg kg-1 
nos limbos foliares; 1.110 mg kg-1 nos pecíolos; 900 mg kg-1 nos caules. Nas raízes, os teores 
variam entre 9 e 660 mg kg-1 (SILVA et al., 2004; VALLE et al., 2004).  

Portanto, a seleção de genótipos de mandioca com baixos teores de HCN e com alto 
potencial produtivo é imprescindível para que seja viabilizado o cultivo desta cultura, tanto 
para o consumo humano quanto para o consumo animal.  

Objetivou-se com esse trabalho determinar o teor de HCN em folhas desenvolvidas 
de clones de mandioca provenientes da cv. Aciolina cultivados na savana de Roraima. 

 

 Material e Métodos 

O experimento foi conduzido na área experimental do Centro de Ciências Agrárias da 
Universidade Federal de Roraima, no município de Boa Vista-Roraima. O solo da área 
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experimental foi classificado como LATOSSOLO AMARELO Distrocoeso típico (PAdx), de 
textura Franco-Argilo-Arenosa e relevo suave ondulado. 

Durante os meses de junho a agosto de 2013 foram coletadas sementes de mandioca, 
cv. Aciolina, acondicionadas em garrafas politereftalato de etileno (Pet) e conservadas à 
temperatura de 5±2 0C até a semeadura. Antes do semeio, as sementes passaram por 
tratamento pré-germinativo para quebra de dormência, por meio de escarificação com lixa do 
tegumento na região da carúncula. 

O plantio das sementes foi feito em bandejas contendo areia lavada na primeira 
quinzena de setembro de 2013. Aos 20 dias após a semeadura, fez-se o transplante das 
plântulas para copos plastico descartáveis de 500 mL, contendo substrato composto por solo 
(camada 0-10 cm Latossolo Amarelo), areia e húmus de minhoca, na proporção 2:1:1. Em 
dezembro de 2013 as mudas foram identificadas (A.01, Ac.02, etc.) e plantadas no campo 
definitivo em covas espaçadas em fileiras duplas de 2,0 x 0,8 x 0,8 m. Por ocasião do plantio, 
fez-se a aplicação de 20 g de calcário dolomítico e 40 g do adubo formulado 4-14-8 por cova. 
As adubações de cobertura foram realizadas a lanço a cada 90 dias com ureia (30 kg ha-1de N) 
e cloreto de potássio (20 kg ha-1de K2O). A cultivar Aciolina (progenitora) foi plantada na 
mesma área seguindo as mesmas condições dos clones.  

Durante os meses de outubro a novembro de 2014 fez-se a coleta de folhas 
desenvolvidas da cultivar Aciolina e de 76 genótipos (clones) provenientes da cultivar 
Aciolina. Determinou-se por meio da análise semi-quantitativa o teor de HCN, utilizando-se 
as folhas desenvolvidas, conforme metodologia estabelecida por Egan et al. (1998). 

Utilizou-se o delineamento experimental inteiramente casualizado, sendo cada genótipo 
um tratamento (77 genótipos) e para cada planta foram colhidas três amostras de folha (3 
repetições). Os dados foram submetidos a análise de variância e a média agrupadas pelo teste 
de Skott-Knott a 5% de probabilidade. 

 

Resultados e Discussão 
Os teores de HCN na folha variaram entre 29,7 mg kg-1 (A.068) e 264,4 mg kg-1 

(A.106), estando todos os genótipos estudados distribuídos em seis grupos, conforme teste de 
agrupamento de médias de Scott-Knott a 5% de probabilidade (Figuras 1.1 – 1.5). Apenas um 
genótipo (A.106) apresentou teor de HCN superior a progenitora e oito genótipos foram 
estatisticamente semelhantes a cv. Aciolina (Figura 1.1). 

O grupo de médias que apresentou o maior número de genótipos continha 35 
genótipos, com teores de HCN na folha que variaram entre 101,6 mg kg-1 (A.107) e 147 mg 
kg-1 (A.030) (Figura 1.3). Das progênies, apenas nove foram classificadas como 
intermediárias quanto ao teor de HCN na folha, as demais se classificaram em mansas. 
Oliveira et al. (2012) encontraram teores de HCN de 178 mg kg-1 na folha em plantas com 
onze meses de idade e adubadas com 60 kg ha-1 de N em cobertura. Esse teor é próximo ao 
observado na progenitora.  

Os teores de HCN variou entre as progênies, mas podem variar em função de 
cultivares e parte da planta, e apresentar alterações de acordo com o ambiente, idade da planta 
e práticas culturais (VALLE et al. 2004; CARDOSO JUNIOR et al., 2005). 

A variação no teor de HCN entre as progênies pode ser considerada normal, uma vez 
que Fortunato et al. (2007) verificaram que o conteúdo de cianeto nas folhas de diferentes 
cultivares de mandioca é muito variável em decorrência da forma de secagem das folhas, a 
idade da planta e dos fatores genéticos. 

Esses resultados são importantes para auxiliar na seleção de plantas que tenham boas 
características de produção, mas que sejam menos propícias a causar danos a segurança 
alimentar de animais por apresentar alto teor de HCN nas ramas que servem de forragem para 
animais domésticos. 
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Figura 1- Médias dos teores de HCN na folha (mg kg-1) de 76 genótipos e da cv. Aciolina. 
Letras iguais não diferem pelo teste de agrupamento de média de Skott-Knott a 5% de 
probabilidade. 
 

Conclusão 

O teor de HCN varia entre as progênies, mas apenas um genótipo apresentou teor 
superior a progenitora e 67 apresentaram teores de HCN inferiores a 180 mg kg-1. 
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Temática: Fitotecnia 
 

Resumo 

O objetivo do presente estudo foi avaliar isolados de Xanthomonas axonopodis pv. 
manihotis quanto sua patogenicidade em plantas de mandioca e sua hipersensibilidade em 
plantas de fumo. A coleta dos isolados em plantas de mandioca foi realizado em seis locais na 
região oeste do Paraná, em cada local foram coletados doze repetições. Para o isolamento da 
bactéria Xanthomonas axonopodis pv manihotis  foi coletada folhas de plantas de mandioca 
com sintomas de murcha bacteriana, que foram retratadas por fotografias digitais, 
armazenadas em sacos de papel e levadas ao laboratório de Fitopatologia para o isolamento. 
Posteriormente, procederam-se os testes de patogenicidade em plantas de mandioca e o teste 
de hipersensibilidade em fumo. Na presente pesquisa foram coletados 72 isolados, sendo que 
destes, 22 isolados foram testados com os testes de patogenicidade e hipersensibilidade em 
fumo. Dos 22 isolados testados, apenas um não apresentou patogenicidade em mandioca e os 
22 foram negativos nos testes de hipersensibilidade em fumo. A presença de Xanthomonas 
axonopodis pv. manihotis nas lavouras da região oeste do Paraná é um importante fator à se 
considerar no planejamento de lavouras da cultura da mandioca.    

  
Palavras Chave: Manihotis esculenta Crantz, bacteriose, murcha bacteriana.  

Introdução 

A importância da mandioca na agricultura mudou drasticamente. Entre 1980 e 2011, a 
área colhida mundial de mandioca cresceu 44%, 13,6 a 19,6 milhões de hectares, o que foi o 
maior aumento percentual entre as cinco principais culturas alimentares do mundo (FAO, 
2013). Por outro lado, a mandioca sofre com estresses bióticos e abióticos que incluem: 
agentes patogênicos (particularmente virais e bacterianos), a posse de glicosídeos 
cianogênios, um prazo de validade curto das raízes colhidas entre 2-3 dias, o conteúdo 
nutricional pobre em termos de quantidade e qualidade da proteína e baixa abundância de 
micronutrientes importantes (Blagbrough et al., 2010).  

Nos últimos 15 anos, tem-se feito esforços significativos para uma melhor 
compreensão da cultura da mandioca e em especial sobre os mecanismos de defesa da 
mandioca contra bacteriose, uma doença que reduz significativamente a sua produção (Lopez 
2006). 
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O objetivo deste trabalho foi avaliar isolados de Xanthomonas axonopodis pv. 
manihotis (Xam) quanto sua patogenicidade em plantas de mandioca e sua hipersensibilidade 
em plantas de fumo.  

 Material e Métodos  

O presente estudo foi realizado no período compreendido entre os meses de dezembro 
de 2014 a junho de 2015, em seis áreas localizadas na região Oeste do Paraná, no município 
de Marechal Cândido Rondon e em seu distrito (Porto Mendes e Bom Jardim) sendo que cada 
localidade foi investigada em duas áreas. Os locais foram escolhidos mediante visitas a 
campo juntamente com a instituição Associação Técnica das Indústrias de Mandioca do Oeste 
do Paraná-ATIMOP, após a seleção iniciou-se a coleta do material, perfazendo 12 repetições 
em cada área, sempre com os primeiros sintomas da doença observados a campo iniciando 
com aparecimento de pequenas manchas encharcadas e poligonais nas folhas. Foram 
coletadas folhas das plantas de mandioca, retratadas por fotografias, armazenadas em sacos de 
papel e levadas ao laboratório de Fitopatologia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
(UNIOESTE) Campus Marechal Cândido Rondon, Paraná, para o isolamento das bactérias. 

O isolamento foi realizado seguindo-se a metodologia descrita por Mariano e Assis 
(2000), o meio de cultura utilizado foi o 523 proposto por Kado e Heskett (1970): 10 g de 
sacarose, 8 g de caseína ácida hidrolizada, 4 g de extrato de levedura, 2 g de K2HPO4, 0,3 g 
de MgSO4 7H2O, 15 g de ágar e 1000 mL de água destilada, no isolamento foi retirado partes 
do tecido infectado de cada amostra após a realização de desinfecção superficial em álcool ou 
flambagem. E posteriormente, a transferência de alíquotas da solução para placas de petri 
com meio nutriente, por meio da técnica de esgotamento em estrias utilizando alça de platina 
previamente flambada. Em seguida, as placas foram incubadas à temperatura de 26 ºC até o 
crescimento de colônias que apresentem hidrólise de amido, caracterizado por halo 
translúcido ao redor da colônia. As células desta colônia foram transferidas para tubos de 
ensaio com solução salina e em seguida, repicadas para novas placas de petri, contendo meio 
nutriente 523. Em seguida procedeu-se o teste de hipersensibilidade em fumo, que consistiu 
em infiltração abaixo da epiderme da folha, de suspensão contendo 108 ufc/mL unidades 
formadoras de colônias por mililitro, com o auxílio de seringas hipodérmicas e observação 
dos resultados após 24 h. Para o teste de patogenicidade a instalação do bioensaio, 
padronizou-se a concentração do inóculo. As parcelas foram constituídas por plantas de 
mandioca sadias cultivadas em solo esterilizado contido em por vasos de 5L, contendo 4 kg 
de terra peneirada, mantidos em ambiente de casa de vegetação. As inoculações foram 
realizadas com o auxílio de um de uma seringa. Os sintomas presentes nos folíolos foram 
determinados mediante escala de notas variando de 0 folíolo sem sintomas a 5 folíolo 
totalmente necrosado. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, os 
tratamentos consistiram dos isolados, com quatro repetições. 

Resultados e Discussão 
Durante todo o período de coleta dos isolados, as áreas em estudo, mantiveram os 

sintomas de presença da doença. Dos 72 isolados de Xam obtidos no presente trabalho apenas 
o isolado de número 10 não apresentou o sintoma da doença inicialmente, possivelmente a 
bactéria encontrava-se epifiticamente, porém, no teste de patogenicidade foi positivo, 
conforme a tabela 1, o que confirma a fase da bactéria. Todos os 23 isolados testados foram 
positivos para Xam no teste de hipersensibilidade em fumo, apresentando resultado negativo e 
bem como positivos para o teste de patogenicidade, apenas o isolado de número 18 foi 
negativo para este teste. A disseminação de Xam na mesma área de plantio ocorre pela chuva, 
que espalha células bacterianas presentes na exsudação das plantas infectadas para plantas 
sadias. A penetração da bactéria nas plantas sadias se realiza através dos estômatos e feridas 
presentes nas folhas. Essas bactérias podem viver epifiticamente com seu hospedeiro sem 
causar doença, porém ao passo que alguns eventos importantes a nível celular, acontecem, e o 
resultado final culmina em infecção na planta, desenvolvimento de sintomas e a doença 
(Pascholati, et al., 2008).  
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Tabela 1. Número de Registro (NR), Incidência, Hipersensibilidade em fumo (Hr), 
Patogenicidade em plantas de mandioca (Ptgn), dos isolados presentes nas lavouras de 
mandioca com presença de Xanthomonas axonopodis pv. manihotis Marechal Cândido 
Rondon, PR, 2015 

  
NR Local Variedade Incidência Hr Ptgn Agrs 
7 Marechal C. Rondon Cascuda Presente - + 1,25a 
8 Marechal C. Rondon Fécula Presente - + 3,50ab 
10 Marechal C. Rondon Cascuda Ausente - + 2,50ab 
11 Marechal C. Rondon Baianinha Presente - + 2,50ab 
13 Bom jardim  Cascuda Presente - + 2,00a 
14 Porto mendes Cascuda Presente - + 5,00b 
18 Bom jardim Baianinha Presente - - 1,50a 
19 Bom jardim Baianinha Presente - + 3,00ab 
20 Bom jardim Baianinha Presente - + 2,50ab 
22 Bom jardim Baianinha Presente - + 2,00a 
24 Marechal C. Rondon Baianinha Presente - + 1,50a 
29 Bom Jardim Baianinha Presente - + 2,50ab 
35 Marechal C. Rondon Baianinha Presente - + 2,50ab 
40 Marechal C. Rondon Cascuda Presente - + 2,00a 
41 Bom Jardim  Baianinha Presente - + 3,00ab 
43 Bom Jardim Baianinha Presente - + 3,50ab 
45 Bom Jardim  Baianinha Presente - + 3,00ab 
46 Bom Jardim Baianinha Presente - + 2,00a 
47 Marechal C. Rondon Cascuda Presente - + 1,50a 
48 Marechal C. Rondon Baianinha Presente - + 1,50a 
49 Marechal C. Rondon Fécula Presente - + 2,00a 
50 Marechal C. Rondon Cascuda Presente - + NA 
51 Bom Jardim Baianinha Presente - + NA 
52 Porto Mendes Cascuda Presente NA NA NA 
53 Porto Mendes Fécula Presente NA NA NA 
54 Marechal C. Rondon  Baianinha Presente NA NA NA 
55 Bom Jardim Baianinha Presente NA NA NA 
56 Marechal C. Rondon Fécula Presente NA NA NA 
57 Porto Mendes Cascuda Presente NA NA NA 
58 Bom Jardim  Baianinha Presente NA NA NA 
59 Porto Mendes Fécula Presente NA NA NA 
60 Porto Mendes Baianinha Presente NA NA NA 
61 Marechal C. Rondon Baianinha Presente NA NA NA 
62 Marechal C. Rondon Cascuda Presente NA NA NA 
63 Marechal C. Rondon Fécula Presente NA NA NA 
64 Marechal C. Rondon Fécula Presente NA NA NA 
65 Marechal C. Rondon Cascuda Presente NA NA NA 
66 Marechal C. Rondon Baianinha Presente NA NA NA 
67 Porto Mendes Baianinha Presente NA NA NA 
68 Porto Mendes Fécula Presente NA NA NA 
69 Bom Jardim Baianinha Presente NA NA NA 
70 Porto Mendes Cascuda Presente NA NA NA 
71 Marechal C. Rondon Baianinha Presente NA NA NA 
72 Marechal C. Rondon Cascuda Presente NA NA NA 

    NA- Não avaliado 
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Os isolados mais agressivos foram 14, 8,10, 11, 19, 20, 29, 35, 41, 43 e 45 diferiram 
do 7, 13, 18, 22, 24, 40, 46, 47, 48 e 49 grupo menos agressivo.   Portz et al. (2008) 
caracterizando isolados de Xam no município de Marechal Cândido Rondon obteve 
incidência de 50%, resultado inferior ao obtido neste trabalho. Os principais pré-requisitos 
para um eficiente controle da bacteriose em mandioca é o entendimento da epidemiologia e 
ciclo da doença, o controle químico de fitobactérias, além do seu elevado custo, possuem 
poucos produtos registrados para este fim. Nenhuma das três variedades em estudo 
demonstrou tolerância à doença, pois foi verificada a presença de Xam em todas as variedades 
em diferentes épocas do cultivo. 
  

Conclusão 

A presença de Xanthomonas axonopodis pv. manihotis em áreas de cultivo da cultura 
da mandioca confirma a disseminação da murcha bacteriana na região estudada, sendo isso, é 
um importante fator à se considerar no planejamento de lavouras da cultura da mandioca.  
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Temática: Fitotecnia 
 

Resumo 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a ocorrência de plantas daninhas em lavoura 
de mandioca com a presença de Xanthom-onas axonopodis pv manihotis. A coleta das plantas 
foi realizada aleatoriamente em seis locais com quatro repetições. As plantas coletadas foram 
cortadas ao nível do solo e, separadas por espécie, identificadas, quantificadas e os 
parâmetros fitossociológicos (frequência, densidade, abundância, número total de indivíduos 
por espécie, frequência relativa, densidade relativa, abundância relativa e índice de valor de 
importância) foram determinados para as espécies coletadas. Para a analise de presença da 
bactéria Xanthomonas axonopodis pv. manihotis foram obtidos isolados de folhas de cada 
espécie coletada, em seguida procedeu-se o teste de patogenicidade em plantas de mandioca e 
hipersensibilidade em plantas de fumo. Foram observadas 16 espécies diferentes de plantas 
daninhas, e uma única espécie presente em ambas regiões. A principal família encontrada foi 
a Commelinaceae. Foi obtido isolados com presença da bactéria em todas as plantas daninhas, 
o que se confirmou com os testes de patogenicidade positivo e hipersensibilidade em fumo 
negativo. Concluímos que as plantas invasoras não hospedeiras possuem uma população 
epifítica da bactéria e por isso fornecem condições adequadas para a ocorrência de surtos 
epidemiológicos de doenças bacterianas. 
 
Palavras Chave: Competição, patogenicidade, Manihotis esculenta Crantz, hospedeiros alternativos.  

Introdução 

A mandioca tem uma ampla adaptação a diferentes condições de solo e clima, sendo 
cultivada em quase todo o território brasileiro é considerada uma cultura de destaque em 
vários países e tem grande importância social e econômica, devido à facilidade de adaptação 
às mais diversas condições edafoclimáticas e por suprir a necessidade alimentar da população 
mais carente (GROXKO, 2012). Amplamente cultivada na África tropical, Ásia e América 
Latina, sendo o alimento principal de quase um bilhão de pessoas em 105 países, onde essa 
raiz provê até um terço das calorias diárias (FAO, 2013). 

Considerando as práticas de manejo utilizadas em lavouras de mandioca, o controle 
de plantas daninhas é muitas vezes negligenciado pelos pequenos produtores por acreditarem 
que, por ser essa cultura rústica, não precisam se preocupar com o seu controle (SILVA et al., 
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2012). No custo de produção da mandioca uma grande parcela destina-se para controle das 
plantas daninhas (ALBUQUERQUE et al., 2008). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a ocorrência de plantas daninhas em lavoura de 
mandioca através do levantamento fitossociológico de sua população e presença de 
Xanthomonas axonopodis pv. manihotis (Xam).  

 Material e Métodos 

O experimento foi conduzido no município de Marechal Cândido Rondon, 
Paraná, localizado na latitude 24Âº 33’ 22” S e longitude 54Âº 03' 24’’ W, com 
altitude aproximada de 400 m acima do nível do mar, em um LATOSSOLO 
VERMELHO eutrófico de textura muito argilosa (EMBRAPA, 2013), em seis 
lavouras diferentes da cultura da mandioca, foram observadas as seguintes plantas 
invasoras: trapoeraba (Commelina benghalensis), melissa (Melissa officinalis), poaia 
branca (Richardia brasiliensis), capim arroz (Echinochloa crusgalli), quebra pedra 
(Phyllantus niruri), picão preto (Bidens pilosa), rubim (Leonurus sibiricus), pé de 
galinha (Eleusine indica), capim coxão (Digitaria ciliares), capim amargoso 
(Digitaria insulares), erva de touro (Tridax procumbens), marcela do campo 
(Achyrocline satureioides ) guanxuma (Sida rhombifolia), leiteiro (Euphorbia 
heterophylla), nabo (Raphanus sativus) e trevinho (Oxalis). Essas plantas foram 
coletadas, quantificadas, identificadas, pelo método do quadrado inventário (Braun-
Blanquet, 1979), em que foi utilizado um quadrado de 1,0 x 1,0 m para demarcar 
aleatoriamente nas áreas amostradas no interior das lavouras. Além da quantificação 
das espécies e do total dos indivíduos por área amostrada, foram ainda calculados os 
seguintes parâmetros fitossociológicos propostos por Mueller-Dombois & Ellenberg 
(1974): 
 
Frequência=nº de quadrados onde a espécie foi encontrada 

  nº total de quadrados 
 

Frequência relativa= frequência da espécie x 100 
          frequência total da espécie 
 
Densidade=n° total de indivíduos da espécie 
  n° total de quadrados 
 
Densidade relativa=densidade da espécie x 100 
         densidade total das espécies 
 
Abundância=nº total de indivíduos da espécie 
 nº total de quadrados onde a espécie foi encontrada 
 
Abundância relativa=abundância da espécie x 100 
          abundância total da espécie 
 
Índice de importância relativa=frequência relativa+densidade relativa+abundância relativa 
 

Na sequência as plantas foram levadas Laboratório de Fitopatologia, para isolamento. 
Os tecidos das plantas daninhas foram lavados com água, seccionados em fragmentos de 2 
mm de comprimento, desinfestados em série de álcool etílico, hipoclorito de sódio a 1,5%, 
água destilada e esterilizada (ADE), macerados em ADE e deixados em repouso por 20 min. 
A suspensão foi plaqueada pelo método de estrias em meio 523 (sacarose 10g, caseína ácida 
hidrolisada 8g, extrato de leveduras 4g, K2HPO4 (anidro) 2g, MgSO4.7H2O 0,3g, ágar 20g e 
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água destilada 1000 ml) (Kado e Heskett, 1970). Os isolados foram mantidos em incubadora 
tipo B.O.D a 28 °C por 24 h., em seguida, avaliada a presença da bactéria Xam. 

Para os testes de patogenicidade, os isolados de cada espécie foram inoculados em 
plantas de mandioca e avaliados. Para o teste de hipersensibilidade, foram utilizadas plantas 
de fumo, os isolados foram inoculados e posteriormente avaliados.  

Resultados e Discussão 
Segundo Albuquere et al. (2008) estudando a produtividade de mandioca sobre a 

influência de plantas daninhas o principal recurso passível de competição é por nutriente, 
possivelmente com forte influencia do ciclo intermediário da cultura da mandioca. Na tabela 
1 podemos observar o levant1amento fitossociológico das plantas daninhas na cultura da 
mandioca no município de Marechal Cândido Rondon. 

 
Tabela 1. Número de presença em quadrados (NQ), número de indivíduos (NI), frequência 
(F), frequência relativa (Fr), densidade (D), densidade relativa (Dr), abundância (A), 
abundância relativa (Ar), e índice de importância relativa (Ir) das espécies invasoras presentes 
nas lavouras de mandioca com presença de Xanthomonas axonopodis pv. manihotis 
Marechal Cândido Rondon,PR, 2015 
 
Espécie NQ NI F Fr 

(%) 
D 
(pl.m-²)  

Dr 
(%)  

A Ar (%) Ir 
(%) 

Commelina 
benghalensis  

14 15 0,583 26,419 0,625 8,196 1,07 0,016 34,632 

Phyllantus 
niruri 

10 37 0,416 18,870 1,541 20,218 3,7 0,057 39,146 

Bidens pilosa. 5 11 0,208 9,435 0,458 6,010 2,2 0,033 15,480 
Sida 
rhombifolia 

4 11 0,166 7,548 0,458 6,010 2,75 0,042 13,601 

Leonurus 
sibiricus 

4 32 0,166 7,548 1,333 17,486 8 0,123 25,158 

Oxalis  2 16 0,166 7,548 0,666 8,743 4 0,061 16,353 
Euphorbia 
heterophylla 

1 5 0,083 3,774 0,666 8,743 8 0,123 12,640 

Raphanus 
sativus 

1 1 0,083 3,774 0,916 12,021 11 0,169 15,965 

Echinochloa 
crusgalli 

2 22 0,041 1,887 0,041 0,546 1 0,015 2,448 

Digitaria 
ciliares 

1 1 0,041 1,887 0,041 5,464 10 0,154 7,506 

Digitaria 
insulares 

5 11 0,041 1,887 0,125 1,639 3 0,046 3,572 

Tridax 
procumbens 

1 1 0,041 1,887 0,041 0,546 1 0,015 2,448 

Achyrocline 
satureioides  

1 5 0,041 1,887 0,208 2,732 5 0,077 4,696 

Melissa 
officinalis  

1 1 0,041 1,887 0,041 0,546 1 0,015 2,448 

Eleusine 
indica 

1 1 0,041 1,887 0,041 0,546 1 0,015 2,448 

Richardia 
brasiliensis 

1 1 0,041 1,887 0,041 0,546 1 0,015 2,448 

Total 53 183 2,208 100 7,625 100 63,7 0,98 - 
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A composição da comunidade infestante de plantas daninhas na área experimental foi 

heterogênea, apresentando 16 espécies, sendo a espécie com maior índice de importância 
relativa foi a Phyllantus niruri, destaque também para as espécies Commelina benghalensis e 
Leonurus sibiricus que obtiveram índices de 34 e 2% respectivamente quanto a sua 
importância relativa. Algumas das espécies de plantas daninhas que ocorrem em lavouras de 
mandioca podem ser consideradas como problemas local ou regional, pois cada região tem 
sua peculiaridade quanto às plantas daninhas predominantes, ainda que haja muitas delas em 
comum nas diversas regiões produtoras de mandioca no Brasil. 

As plantas invasoras encontradas nas lavouras de mandioca não apresentavam 
sintomas de bacteriose, porém os testes de patogenicidade e hipersensibilidade apontaram que 
todas continham a presença da Xanthomonas axonopodis pv. manihotis possivelmente em sua 
fase epifítica. Com isso, é de fundamental importância o estudo de hospedeiros alternativos 
de Xam, pois a sobrevivência do patógeno na lavoura pode estar relacionada ao manejo de 
plantas daninhas. As diferenças encontradas entre os parâmetros fitossociológicos evidenciam 
que tais fatores podem ser fundamentais para o planejamento do manejo das plantas daninhas.  

Conclusão 

Concluímos que as plantas invasoras não-hospedeiras possuem uma população 
epifítica da bactéria e por isso fornecem condições adequadas para a ocorrência de surtos 
epidemiológicos de doenças bacterianas  
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Temática: Fitotecnia 
 

Resumo 

Este trabalho foi conduzido na localidade de Bomba, município de Cândido Sales – 
BA com objetivo de avaliar quatro sistemas de produção de mandioca. Utilizou-se o 
delineamento em blocos ao acaso, com seis repetições e quatro tratamentos em parcelas 
subdivididas. Os métodos de preparo do solo, mecanizado e manual, foram casualizados nas 
parcelas e a presença e ausência de calagem e adubação química foram alocadas nas 
subparcelas. Os dados foram submetidos à análise estatística, utilizando o programa SAEG 
9.1. O sistema mecanizado com calagem e adubação proporcionou aumento de produtividade 
de raízes e da produtividade de amido. 

 
Palavras-Chave: Manihot esculenta Crantz; adubação; preparo de solo. 

Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Cranz) é uma das principais fontes de carboidratos 
em diversos países no mundo. A capacidade de uso eficiente da água permite sua exploração 
em regiões de estações secas prolongadas, nas quais esta cultura ocupa papel predominante 
nos sistemas de produção agrícola (Silva et al., 2009). 

A mandiocultura é uma atividade agrícola com grande importância na região 
Sudoeste da Bahia. Porém, não vem apresentando nos últimos anos estabilidade na produção, 
sendo necessária a adoção de inovações tecnológicas (Oliveira, 2007). Segundo Otsubo et al. 
(2013), assim como as condições edafoclimáticas, os diferentes sistemas de produção 
utilizados influenciam na produtividade da mandioca, resultando em grande variabilidade. 

O aperfeiçoamento e o uso de tecnologias adaptadas podem contribuir para melhorar 
o desempenho dos sistemas produtivos. Assim, o presente trabalho foi desenvolvido com 
objetivo de avaliar dois sistemas de produção de mandioca no município de Cândido Sales, 
Bahia. 

 Material e Métodos 

 O experimento foi conduzido na localidade de Bomba, município de Cândido Sales, 
BA, sob as coordenadas 15º18’13’’ Latitude Sul e 41º17’32’’ Longitude Oeste de Greenwich. 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com seis repetições e 
quatro tratamentos, em esquema de parcelas subdivididas. Nas parcelas, com dimensões 20 m 
x 12 m, foram dispostos os métodos de preparo do solo: convencional, com aração, gradagem 
e abertura de sulcos utilizando trator e tradicional, com roçagem, encoivaramento, queima e 
abertura manual de covas, conforme tradição regional. Nas subparcelas, com dimensões de 10 
m x 12 m, foram casualizados a presença e ausência de calagem e adubação química, 
utilizando superfostato simples, cloreto de potássio e ureia, de acordo a análise de solo e 
necessidade da cultura.  
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O plantio foi efetuado no mês de novembro de 2012, no início da época chuvosa, com 
manivas da variedade Platinão, a mais cultivada na região. 

Em agosto de 2014, foi realizada a colheita por meio do arranquio manual, com 
auxílio de enxada, e em seguida, foi avaliada a produtividade de raízes tuberosas, por meio da 
pesagem de todas as raízes tuberosas produzidas na subparcela útil, e produtividade de amido, 
calculada a partir a fórmula: produtividade de raízes tuberosas x porcentagem de amido 
(obtido pelo método da balança hidrostática, conforme Grossmannn e Freitas, 1950). 

A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa SAEG, versão 9.1, 
procedendo-se à Análise de Variância e, posteriormente, as médias dos tratamentos foram 
comparadas pelo Teste de F, a 5% de probabilidade de erro. 

Resultados e Discussão 

Na Tabela 1, verifica-se que a produtividade de raízes foi superior quando realizado o 
preparo convencional, provavelmente, devido ao revolvimento do solo, que promoveu maior 
aeração, tornando ambiente mais favorável ao desenvolvimento das raízes tuberosas. Pequeno 
et al. (2007) encontraram maior produção de raízes tuberosas em área onde foi realizado 
preparo convencional do solo, em relação ao preparo mínimo e ao plantio direto. Entretanto, 
Gabriel Filho et al. (2000) não observaram diferença significativa entre os sistemas de 
preparo do solo convencional e mínimo, para a produtividade de raízes. 

 Pode-se observar que a produtividade de raízes tuberosas foi superior quando feita 
calagem e adubação NPK (Tabela 1). Fidalski (1999), avaliando a produção de raízes de 
mandioca em relação à adubação mineral NPK e à calagem, verificou que dentre os nutrientes 
N, P e K, a mandioca respondeu somente à adubação fosfatada.    

 
 
TABELA 1. Produtividade de raiz (t ha-1) de mandioca em função do preparo do solo e da 
calagem e adubação. Cândido Sales – BA, 2015 

Preparo do solo 
Convencional Tradicional 

20,23 a 12,09 b 
Calagem e adubação 

Sem Com 
9,79 b 22,53 a 

Médias seguidas por uma mesma letra, na linha, não diferem entre si pelo teste F, a 5% de 
probabilidade de erro. 
 
 

A produtividade de amido variou com o preparo do solo, com a calagem e com a 
adubação (Tabela 2). Observou-se que, quando foi utilizado o preparo do solo convencional, a 
produtividade de amido foi de 5,62 t ha-1, cerca de 70% a mais que a obtida quando foi 
utilizado o preparo de solo tradicional. Com uso de calagem e adubação, a produtividade 
média do amido foi maior, com valores aproximadamente 135% superiores aos obtidos 
quando estas práticas agrícolas não foram utilizadas. Esse comportamento pode ser atribuído 
a variação de produtividade de raízes, pois os teores de amido obtidos neste trabalho, não 
sofreram interferência significativa dos tratamentos, estando em torno de 27%, o que de 
acordo Conceição (1987) é próximo do ideal, que é de 30%.  
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TABELA 2. Produtividade de amido (t ha-1) de mandioca em função do preparo do solo e da 
calagem e adubação. Cândido Sales – BA, 2015 

Preparo do solo 
Convencional Tradicional 

5,62 a 3,29 b 
Calagem e adubação 

Sem Com 
2,66 b 6,25 a 

Médias seguidas por uma mesma letra, na linha, não diferem entre si pelo teste F, a 5% de 
probabilidade. 
 
 

Conclusão 

Plantas de mandioca apresentaram maior produtividade de raízes tuberosas e maior 
produtividade de amido quando cultivadas no sistema de produção mecanizado com calagem 
e adubação química.  
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Temática: Fitotecnia. 
 

Resumen. 
 

El objetivo planteado en este trabajo fue, optimizar la macropropagación por esquejes para 3 
clones de mandioca obtenidos mediante reproducción sexual. Para lograrlo se plantearon los siguientes 
tratamientos: T1: clon1-1 nudo, T2: clon 1-2 nudos, T3: clon 1- ápice, T4: clon 2-1 nudo, T5: clon 2-2 
nudos, T6: clon 2- ápice, T7: clon 3-1 nudo, T8: clon 3-2 nudos, T9: clon 3- ápice. El diseño 
experimental utilizado fue en bloques completos al azar con tres repeticiones con un arreglo factorial 
3x3. Las variables analizadas luego de 42 días posteriores al estaqueo fueron: número de raíces, 
porcentaje de plantas con raíces y porcentaje de plantas vivas. Para la primer variable se observaron 12 
plantas por tratamiento, para las 2 variables restante se observaron la totalidad de las plantas (45 
plantas). 

Las conclusiones obtenidas fueron las siguientes: el número de raíces difiere estadísticamente 
dependiendo del clon y el tipo de estaca utilizada, sin embargo no existe una interacción entre estos 
factores. Con la implementación de la técnica de multiplicación propuesta, se obtuvieron valores 
superiores a 80% de plantas vivas y plantas enraizadas. Su utilización fue muy satisfactoria para  la 
multiplicación rápida de plantas de mandioca. 
 

Palabras clave: Multiplicación, esquejes, clones, cultivares. 
 

Introducción. 
 

El cultivo de mandioca abarca una superficie de 8128,9 hectáreas (censo nacional 
agropecuario, 2002) en la región NEA de la república Argentina, la provincia de Misiones planta 
anualmente 7851 ha. Las variedades cultivadas son de origen local sin procesos de selección 
registrados, además de cultivares introducidos del Brasil según Barbona, (2009).   

El desafío de los investigadores es generar nuevos materiales de mandioca para poder subsanar 
los problemas que se plantean cotidianamente,  Ceballos et al. (2002) plantean que el desarrollo de 
nuevas variedades está en manos de organismos oficiales nacionales e internacionales. 

La EEA Cerro azul perteneciente al  INTA está realizando actividades en el marco del PNIND 
(proyecto nacional de cultivos industriales) procurando desarrollar  materiales por  reproducción 
sexual, que permitan incrementar los rendimientos. Para las citadas actividades es necesario realizar 
evaluaciones de los mismos,  determinando las aptitudes tanto agrícolas como industriales y 
alimenticias, antes de proponer el uso para las plantaciones comerciales. 
Existen varias técnicas propuestas para realizar actividades de multiplicación rápida realizadas en 
regiones con condiciones climáticas diferentes a las de la región donde se encuentra emplazada la 
EEA.  
Objetivo: optimizar la macropropagación por esquejes para 3 clones obtenidos mediante reproducción 
sexual en latitudes marginales para el cultivo de mandioca. 
 

Materiales y Métodos. 
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El trabajo se realizó en las instalaciones del INTA EEA Cerro azul (ubicado en la Provincia de 
Misiones), durante el período comprendido entre el 15 de enero y 26 de febrero de 2015.  

El material vegetal consistió en: 3 clones de mandioca obtenidos de semillas botánicas durante 
el año anterior. Los tallos de dichos clones, que dieron origen a las estacas utilizadas, fueron 
seleccionados por sus condiciones sanitarias. 

Las estacas fueron cortadas con tijeras de poda de mano, colocadas en recipientes rotulados 
con el nombre del clon (clon 1, 2 y 3) y tipo de estaca (ápice, 1 nudo y 2 nudos). Posteriormente se le 
realizó un tratamiento sanitario con fungicidas, colocando 2gm./L-1 de producto comercial CAPTAN 
y 0,75 ml./L-1 CARBENDACIN. Una vez finalizado el corte del total de estacas necesarias para el 
ensayo, se las colocaron en bandejas tipo forestal de 40 celdas (capacidad de 90ml/L-1), conteniendo 
como sustrato, cáscara de pino compostada y fertilizante de liberación lenta marca comercial 
OSMOCOTE PLUS (4gm./L de sustrato). 

Una vez implantadas las estacas en las bandejas, éstas fueron ubicadas en un invernáculo de 
estructura metálica con riego controlado y cubierto con malla media sombra de 50%. 

Los tratamientos propuestos para el ensayo fueron los siguientes: T1: clon1-1 nudo, T2: clon 
1-2 nudos, T3: clon 1- ápice, T4: clon 2-1 nudo, T5: clon 2-2 nudos, T6: clon 2- ápice, T7: clon 3-1 
nudo, T8: clon 3-2 nudos, T9: clon 3- ápice. Las variables analizadas luego de 42 días posteriores al 
estaqueo fueron: número de raíces, porcentaje de plantas con raíces y porcentaje de plantas vivas. Para 
la primer variable se observaron 12 plantas por tratamiento, para las 2 variables restante se observaron 
la totalidad de las plantas (45 plantas). 

El diseño experimental utilizado fue en bloques completos al azar con tres repeticiones con un 
arreglo factorial 3x3. Los datos de las variables fueron analizados utilizando el programa InfoStat 
2013. Se realizó un análisis de varianza y posteriormente el test de comparación múltiple LSD de 
Fisher, con un nivel de significancia del 5%. 

 
Resultados y Discusión. 

 
Luego de realizar el ANOVA, se pudo observar que no existe interacción entre los factores 

estudiados (clon y tipo de estaca) para la variable número de raíces, sin embargo sí se encontró 
diferencias significativas para el clon y el tipo de estaca en forma separada. En la Tabla 1 se puede 
observar que el número de raíces fue superior a 4 raíces por estaca en los 3 clones estudiados, 
encontrando el mayor valor en el clon 1, difiriendo estadísticamente éste con los 2 restantes. 

También se aprecia, en dicha tabla, que en el tipo de estaca se encontró diferencia estadística, 
difiriendo los 3 tipos de estacas para la variable estudiada (número de raíces), el mayor valor se 
encontró en la estaca conformada por el ápice y el menor en la estaca conformada con un solo nudo.  

 
Tabla 1. Diferencia de medias correspondiente al número de raíces  según el clon y tipo de 

estaca utilizado.  
Clon Número de raíces Tipo de estaca Número de raíces 

1 6,69a 1 nudo 3,22c 
2 4,61b 2 nudos 4,69b 
3 4,31b ápice 7,69a 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) de acuerdo con LSD 
Fisher. 
 Luego de 42 días también se registró el  porcentaje de plantas vivas y enraizadas de los 
tratamientos estudiados (Tabla 2), se registraron valores para la primer variable entre 82 y 98% 
respectivamente. No se encontró una relación entre el tipo de estaca y el clon propuesto, ya que se 
registran valores muy diferentes en un mismo clon o tipo de estaca. Ésta tendencia también se observó 
para la variable porcentaje de plantas enraizadas la cual mostró valores entre 82 y 96%.  

Aunque no se encuentre ninguna tendencia dependiente del clon o tipo de estaca para las 
variables citadas, los valores obtenidos utilizando la metodología propuesta arrojaron altos porcentajes 
tanto de plantas vivas como enraizadas. Citando otras propuestas como las realizadas por Fernández 
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(1982), también permiten obtener grandes beneficios como la propagación de materiales promisorios 
en un corto período de tiempo, limpieza de materiales infectados con bacteriosis y una técnica de bajo 
costo y fácil de realizar. 

 
Tabla 2. Medias correspondientes al número de raíces, porcentaje de plantas vivas y 

porcentaje de plantas enraizadas a los 42 días posteriores al estaqueo. 
Tratamiento % Plantas vivas % Plantas enraizadas 

T1: Clon 1-1 nudo 98 96 
T2: Clon 1-2 nudo 98 93 
T3: Clon 1-ápice 91 89 

T4: Clon 2-1 nudo 84 80 
T5: Clon 2-2 nudo 85 85 
T6: Clon 2-ápice 91 91 

T7: Clon 3-1 nudo 91 91 
T8: Clon 3-2 nudo 91 84 
T9: Clon 3-ápice 82 82 

 
Conclusión. 

Luego de 42 días el número de raíces difiere estadísticamente dependiendo del clon y el tipo 
de estaca utilizada, sin embargo no existe una interacción entre éstos factores. 

Implementando la técnica de multiplicación propuesta, se obtuvieron valores superiores a 80% 
de plantas vivas y enraizadas. Su utilización fue muy satisfactoria para  la multiplicación rápida de 
plantas de mandioca. 
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Temática: Fitotecnia 

Resumo 

 A disseminação das técnicas de gestão para os agricultores é de grande valia, visto 
que com o auxilio de ferramentas da qualidade usadas em conjunto consegue-se adquirir um 
maior conhecimento do comportamento dos processos, possibilitando melhor respaldo para 
aplicação das ações que visam a constante melhoria. Dessa forma o trabalho objetivou 
realizar avaliações com intuito de gerir uma lavoura de mandioca da variedade Cria Menino. 
Foram avaliados os atributos: população de plantas (plantas/hectare), altura das plantas (cm), 
altura da 1ª bifurcação (cm), espessura do caule (cm), uniformidade, classificação do 
desenvolvimento das plantas, incidência de pragas e doenças, infestação de plantas daninhas, 
percentual de cobertura do solo. Ocorreu certa uniformidade na lavoura da mandioca da 
cultivar Cria Menino quanto aos aspectos biométricos, porém houve falha na composição do 
estande de plantas o que poderá comprometer a produção por área. Determinar os fatores que 
afetam a produção da lavoura de mandioca e o conhecimento das causas da variabilidade é de 
fundamental importância para auxiliar na tomada de decisão para melhoria dos processos. 

Palavras Chave: Conservação do solo, qualidade, planejamento agrícola. 

Introdução 

A mandioca (Manihot esculent) certamente é um dos alimentos mais primitivos do 
povo brasileiro, pois segundo documentos históricos há relatos que os índios consumiam esse 
alimento. A cultura da mandioca representa para os brasileiros não só uma fonte de 
subsistência, mas fonte de trabalho e renda.  

Esta é uma das mais importantes fontes de carboidratos para consumidores de baixa 
renda. Além da destacada importância na alimentação humana e animal é elemento 
significativo na composição de renda em pequenas unidades de produção (Almeida e Ferreira 
Filho, 2005).  

Apesar da importância da mandioca como cultura alimentar, as pesquisas realizadas 
ainda não foram suficientes para o aumento significativo da produtividade (Cardoso Júnior et 
al., 2005). A dinâmica dos modos de cultivo trás a necessidade de reavaliar periodicamente os 
sistemas de produção agropecuários e extrativistas. 

A disseminação das técnicas de gestão para os agricultores é de grande valia, visto 
que com o auxilio de ferramentas da qualidade usadas em conjunto consegue-se adquirir um 
maior conhecimento do comportamento dos processos, possibilitando melhor respaldo para 
aplicação das ações que visam a constante melhoria do processo produtivo. 

O trabalho objetivou realizar uma avaliação agronômica de uma lavoura de mandioca 
implantada em sistema conservacionista na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no 
Recôncavo da Bahia. 
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 Material e Métodos 

Foi implantada uma lavoura de mandioca com a cultivar Cria Menino considerada 
precoce e produtiva pelos produtores da Região do Recôncavo da Bahia, sendo o plantio 
realizado em área de sistema conservacionista no campo experimental da Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB, em Cruz das Almas/BA. A área há seis anos é 
manejada com culturas para produção de grãos, adubos verdes e gramíneas forrageiras no 
sistema plantio direto. A mandioca foi plantada utilizando-se uma plantadora adubadora 
adaptada para o corte da palhada de Brachiaria decumbens. 

Para verificar o desenvolvimento e criar indicadores para gestão da lavoura da 
mandioca cultivar Cria Menino realizou-se em maio de 2015 uma amostragem para avaliar e 
caracterizar a variabilidade dos aspectos agronômicos das plantas, levantar o potencial de 
problemas relacionados com as atividades humanas e verificar o impacto do manejo nas 
condições ambientais. Para realização do diagnóstico foram demarcados 60 pontos de 
amostragem equidistantes de 5,60 metros uns dos outros.  

Foram avaliadas as seguintes variáveis: 
População de plantas (plantas/hectare), altura da planta (cm), altura da 1ª bifurcação 

(cm), espessura do caule (cm), uniformidade da lavoura, classificação do desenvolvimento 
das plantas, incidência de pragas e doenças, infestação de plantas daninhas, percentual de 
cobertura do solo. 

Uniformidade: Foi a avaliada a uniformidade das plantas em cada ponto 
experimental, de acordo com o perfil das plantas. Foram dadas notas de 0 a 3 no estande de 
plantas, sendo 0 uniformidade ruim e 3 uniformidade boa, em seguida esses valores foram 
convertidos a percentual. 

Classificação do desenvolvimento das plantas: As plantas foram classificadas em boa, 
regular e medíocre. Os critérios foram estabelecidos de acordo com o desenvolvimento, vigor, 
nutrição, porte e aparência das plantas de forma visual. Foram dadas notas de 1 a 3, sendo 1 
plantas medíocres, 2 plantas regulares e 3 plantas boas, em seguida os dados foram 
convertidos a percentual. 

Doenças e Pragas: Para a incidência de doenças pragas foi verificou-se visualmente as 
plantas afetadas em cada parcela, sendo atribuídas notas de acordo com a proporção de folhas 
afetadas. Foram dadas notas de 1 a 3, sendo 1 pouca ou quase nenhuma incidência de pragas e 
doenças, 2 incidência regular e 3 elevada incidência de pragas e doenças, em seguida os dados 
foram convertidos a percentual. 

Infestação de plantas daninhas: A infestação de plantas daninhas (proporção, em % da 
área, da superfície do solo ocupada com plantas daninhas) Foi avaliada com auxílio de um 
quadrado de amostragem equivalente a 0,5 m², arremessado aleatoriamente na parcela e 
quantificado o número de plantas dentro do quadrado. 

Cobertura morta: A proporção do solo coberto com resíduos vegetais, denominada 
cobertura morta, foi determinada, sendo estimada visualmente pela porcentagem de área 
coberta com auxílio de um quadrado de amostragem equivalente a 0,5 m².  

O diagnóstico foi realizado dias antes da colheita da cultura e os dados foram 
analisados utilizando-se a estatística descritiva. 

Resultados e Discussão 

Na tabela 1 pode-se verificar uma amplitude grande na altura das plantas, variando de 
36,3 a 124,3 cm, porém na maioria dos pontos amostrados houve uma concentração de 
plantas com porte entre 96,0 e 63,8 cm de acordo com o desvio padrão apresentado de 16,1 
cm, comprovando que houve uma variabilidade normal até pelo resultado do coeficiente de 
variação.  

Com relação ao estande populacional da variedade Cria menino, verifica-se que a 
média populacional nos pontos amostrados foi de 7.386,8 plantas por hectare, com valores 
variando de 1.234,6 a 12.345,7 plantas por hectare, com desvio padrão de 2.546,3 e 
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coeficiente de variação de 34,5 %, comprovando que houve uma variabilidade no estande 
populacional de plantas. Figura 1 distribuição de frequência da população. 

 
Tabela 1. Estatística da altura de plantas e população de plantas amostradas nos 60 pontos 
avaliados. Cruz das Almas, maio de 2015. 

ESTATÍSTICA  
  

ALTURA DAS PLANTAS  POPULAÇÃO DE PLANTAS  

(cm) (plantas hectare-1) 

Média 79,9 7386,8 
Máximo 124,3 12345,7 
Mínimo  36,3 1234,6 
Desvio padrão 16,1 2546,3 

CV %  20,1 34,5 

   

De acordo com dados apresentados na tabela 2, a altura da primeira bifurcação foi 
baixa, em média de 29,1 cm o que significa que as ramas produzidas se forem utilizadas para 
o plantio mecanizado comprometerão o processo. A espessura média de caule é considerada 
baixa para os padrões da cultura, porém houve baixa variabilidade neste quesito. De acordo 
com a figura 1 pode-se determinar as zonas de plantas com menor porte, o que poderá ser um 
indicativo de variabilidade de fertilidade ocorrente na área. 

 
Tabela 2. Estatística da altura da 1ª bifurcação e da espessura do caule na população de 
plantas de mandioca. Cruz das Almas, maio 2015. 

ESTATÍSTICA  
  

ALTURA DA 1ª BIFURCAÇÃO ESPESSURA DE CAULE  

(cm) (cm) 

Média 29,1 1,6 
Máximo 59,0 2,5 
Mínimo  5,0 0,4 
Desvio padrão 8,7 0,3 
CV %  29,9 22,3 
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Tabela 3. Caracteres agronômicos avaliados em 60 pontos numa lavoura de mandioca em 
Cruz das Almas/BA, maio 2015. 

Uniformidade Classificação das 
plantas Doenças Pragas Plantas 

Daninhas 
Cobertura do 

solo 
% 

29,3 58,3 21,0 20,5 63,5 45,2 

 
A uniformidade do plantio foi de 29,3%, o que poderá comprometer a produtividade 

da área. Na classificação do desenvolvimento das plantas obteve-se 58,3 % de eficiência. 
Quanto à sanidade da lavoura avaliada a partir da incidência de pragas e doenças, 

pode-se observar que 21% das plantas estavam de alguma forma com ocorrência, o que 
relativamente não compromete a produtividade.  

O desenvolvimento da cultivar poderá ser afetada pela ocorrência de plantas daninhas 
verificando-se a ocorrência de 63,5% de plantas daninhas nos pontos avaliados nas linhas de 
plantio. As plantas daninhas concorrem com a cultura da mandioca, pelos fatores de produção 
como água e nutrientes, diminuindo consideravelmente a produtividade da cultura. Por outro 
lado, do ponto de vista de conservação do solo verificou-se que nas entrelinhas havia cerca de 
45,2 % de cobertura do solo, auxiliando na minimização do impacto da chuva no solo, pois 
não estava totalmente descoberto. Por se tratar de plantio direto a cobertura do solo é de 
fundamental importância para o sistema.  
 

Conclusão 

Houve uniformidade na lavoura da mandioca da cultivar Cria Menino quanto aos 
aspectos biométricos, porém houve falha na composição do estande de plantas o que poderá 
comprometer a produção por área. 

A realização de uma avaliação agronômica, atrelado à determinação dos fatores que 
afetam a produção da lavoura de mandioca e o conhecimento das causas de variabilidade é de 
fundamental importância para auxiliar na tomada de decisão para melhoria dos processos, e 
consequentemente minimizando perdas e maximizando a produtividade. 

A aplicação de ferramentas de gestão de controle da qualidade numa lavoura de 
mandioca permite nortear as ações futuras para assegurar a competitividade e rentabilidade 
dos produtores de mandioca independente do nível tecnológico e recursos financeiros 
disponíveis. 

 
 

Figura 1. Histograma das variáveis avaliadas: altura das plantas (cm), altura da 1ª 

bifurcação (cm), espessura do caule (cm) e a população de plantas (Plantas/há). 
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Temática: Fitotecnia 

Resumo 

 O objetivo do trabalho foi avaliar o desenvolvimento da cultura da mandioca de 
forma a subsidiar a proposição de índices agronômicos para a variedade Cigana Preta. Foram 
realizadas observações quanto à brotação das manivas, altura de plantas, número de ramos 
brotados, ramificação laterais e ramificações por efeito de pragas. As plantas foram 
classificadas através da análise visual em três classes levando em consideração aspectos 
físicos e fisiológicos quanto ao seu desenvolvimento. Os resultados obtidos foram submetidos 
à estatística descritiva. A altura das plantas avaliadas nos 15 pontos variou de 16,0 a 108,0 cm 
e a média foi de 53,0 cm, indicando que houve um mau desenvolvimento inicial de algumas 
plantas. A utilização de indicadores agronômicos para avaliação do sistema de produção da 
mandioca permitiu verificar que o desenvolvimento inicial da mandioca é afetado pela 
qualidade das manivas utilizadas, preparo do solo e distribuição das manivas pelos 
mecanismos da plantadora. A gestão da informação nas diversas da cultura possibilita 
caracterizar os erros e acertos realizados no manejo da cultura e permite criar um banco de 
informações para subsidiar melhorias em novas áreas.    

Palavras Chave: Indicadores agronômicos, qualidade, gestão.  

Introdução 

O sistema de produção de mandioca é o conjunto de operações que envolvem os 
processos de preparo de solo, plantio, manejo cultural e colheita. Qualquer que seja o método 
de preparo do solo empregado deve ser enfatizado que para uma boa brotação e enraizamento 
as manivas necessitam de umidade suficiente no solo, dotando a planta de água necessária ao 
seu metabolismo, e outros fatores de crescimento (Mattos, 2006).  

A administração dos sistemas de produção agrícolas no Brasil tem como característica 
a gestão passiva por uso de tecnologias inadequadas, despreparo de recursos humanos, 
gerando impactos ambientais e altos custos de produção. Praticamente não existem medidas 
voltadas à competitividade dos sistemas de produção por falta de meios e modos de se reduzir 
as falhas. Assim como em qualquer outro setor, a qualidade adequada é fator decisivo para a 
permanência nos mercados.  

Desse modo o objetivo do trabalho foi avaliar o desenvolvimento da cultura da 
mandioca de forma a subsidiar a proposição de índices agronômicos que qualifiquem os 
sistemas de produção de mandioca. 
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Material e Métodos 

O experimento foi realizado no Campo Experimental da Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia entre os meses de março a agosto de 2014. O espaçamento longitudinal 
adotado foi de 60,0 cm e o espaçamento vertical entre linhas de plantio de 90,0 cm, a 
variedade utilizada foi Cigana Preta.  

Após o plantio foi marcada na área uma malha aleatoriamente de amostragem 
contendo 15 pontos e cada ponto contendo 5,0 m lineares onde foram realizadas as 
observações. 

O desenvolvimento da cultura foi avaliado na fase inicial após a emergência total das 
plantas através de observações quanto à brotação das manivas e na fase intermediária da 
cultura, 6 meses após o plantio, antes da colheita em relação à altura de plantas, número de 
ramos brotados, ramificação laterais e ramificações provocada pelo ataque de pragas na 
região do meristema apical das plantas.  

As plantas foram classificadas através da análise visual em três classes levando em 
consideração aspectos físicos e fisiológicos quanto ao desenvolvimento em boa, regular e 
medíocre. Os critérios foram estabelecidos de acordo com o desenvolvimento, vigor, nutrição, 
porte e aparência das plantas de forma visual. Foram dadas notas de 1 a 3, sendo 1 plantas 
medíocres, 2 plantas regulares e 3 plantas boas.  

Os resultados obtidos foram submetidos à estatística descritiva, obtendo-se valores 
médios, máximos, mínimos e coeficiente de variação. 

Resultados e Discussão 

Não ocorreu à brotação total das manivas, devido às falhas relacionadas ao preparo do 
solo com excesso de torrões e pelo erro de deposição das manivas, que ficaram descobertas 
ou nas camadas superficial do solo.  

As falhas na área do plantio podem também esta relacionada ao diâmetro e tamanho 
das manivas sendo que quanto mais reserva estas obterem melhor será a viabilidade e 
resistência às interferências edafoclimáticas. Essas características deverão ser observadas 
quando da implantação da cultura, pois isso resultará em perdas na produtividade devido não 
exploração total da área disponível. 

A altura das plantas avaliadas nos 15 pontos variou de 16,0 a 108,0 cm e a média foi 
de 53,0 cm, indicando um mau desenvolvimento de algumas plantas na área, isso influenciará 
a produção por área. De acordo com a figura 1, a maioria das plantas avaliadas apresentou 
altura entre 66,0 a 85,0 cm, porte considerado baixo para a maioria das variedades de 
mandioca.  
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Figura 1. Altura das plantas de mandioca, variedade Cigana Preta em 15 pontos amostrados, 
Cruz das Almas/BA. 
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 Quanto ao número brotação das manivas plantadas, a média dos pontos avaliados 
variou de 1,0 a 2,4 sendo o valor máximo e mínimo respectivamente de 5,0 e 1,0 
demonstrando variabilidade alta (Tabela 1). 
 

Tabela 1. Ramos de mandioca brotados, variedade Cigana Preta, em 15 pontos avaliados, 
Cruz das Almas/BA. Agosto/2014. 
 

Estatística 
Número de ramificações da cultivar Cigana Preta 

Pontos amostrados 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Média 2,4 2,0 1,0 1,8 2,2 1,8 1,6 1,5 1,5 2,4 2,2 1,3 1,5 2,4 1,7 

Máximo 4,0 3,0 1,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 4,0 3,0 5,0 2,0 2,0 4,0 4,0 

Mínimo 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Nº plantas 9 4 3 5 10 5 9 8 10 10 9 10 10 8 7 

 
Nos pontos amostrados verificou-se a existência de ramificações naturais e 

ramificações por efeito de praga e sintomas de clorose o que consequentemente afetou o 
desenvolvimento e poderá interferir na produtividade das plantas (Figura 2). 
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Figura 2. Distribuição do número de ramificações nos quinzes pontos de amostragem. 
 

Considerando a classificação das plantas em MEDÍOCRE, REGULAR ou BOA 
observou-se que a maioria das plantas ficou classificada como BOA indicando bom 
desenvolvimento da cultura, porém ocorreram pontos com plantas dentro da classificação 
REGULAR a MEDÍOCRE reforçando a necessidade de se escolher melhor o material que 
será utilizado para propagação, adequação do preparo do solo, da fertilização e do plantio 
(Tabela 2). 
 
Tabela 2. Classificação de plantas de mandioca em medíocre, regular e boa, variedade 
Cigana Preta, Cruz das Almas/BA. Agosto/2014. 
 

Estatística Pontos amostrados 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Mediocre 3 1 1 1 2 3 4 1 3 0 0 2 1 0 2 
Regular 4 1 2 2 5 0 3 5 4 3 3 2 4 5 1 
Boa 2 2 4 2 3 3 2 2 3 7 5 6 3 3 4 
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Conclusão 

Através da utilização de indicadores agronômicos para avaliação do sistema de 
produção da mandioca, pode-se perceber que o desenvolvimento inicial da mandioca é 
afetado pela qualidade das manivas utilizadas, preparo do solo e distribuição das manivas 
pelos mecanismos da plantadora. Apesar do desenvolvimento abaixo do esperado em algumas 
plantas, na média a maioria ficou classificada como boa, provavelmente não interferindo 
negativamente na produtividade, porém como uma eficiência menor. A gestão da informação 
nas diversas da cultura possibilita caracterizar os erros e acertos realizados no manejo da 
cultura e permite criar um banco de informações para subsidiar melhorias em novas áreas.    
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Temática: Fitotecnia 
 

Resumo  

 O manejo inadequado do solo nos cultivos de Mandioca (Manihot esculenta L.Crantz) 
da região do Recôncavo Baiano é um dos principais fatores para redução da produtividade e 
aumento de custo de produção, fatores importantes, visto que, os produtos gerados desta 
cultura representam uma elevada importância socioeconômica regional, de posse dessa 
informação, este trabalho teve como objetivo avaliar a produtividade de mandioca cultivar 
Cria Menino, em sistema de plantio direto nas condições edafoclimáticas da região do 
Recôncavo Baiano. Foram avaliadas as seguintes variáveis: a) Matéria seca; b) População; c) 
Teor de amido e d) Produtividade. Os dados foram coletados 12 meses após o plantio. A 
cultivar Cria Menino cultivada em plantio direto apresentou uma produção de raízes por área 
superior à média do Estado da Bahia evidenciando a viabilidade do sistema plantio direto na 
região e a importância de se difundir esta tecnologia conservacionista. 
 
Palavras-Chave: Mandioca; manejo Conservacionista; mecanização. 

Introdução 

A produção e produtividade da mandioca está estreitamente relacionada com as 
condições climáticas, preparo do solo e época de plantio. Atrelados a esses fatores, está ainda 
a profundidade do plantio das manivas, como forma de limitação para obtenção de 
rendimentos satisfatórios e além do mais trazer danos no momento da colheita. 

Trabalhos realizado por Carvalho et al. (1993), na avaliação da produtividade e 
qualidade de tubérculos de mandioca entre as cultivares Iracema, Mantiqueira, Branca de 
Santa Catarina, Sonora, Engana Ladrão e Guaxupé, em Lavras (MG), concluíram que todas as 
cultivares apresentaram aos 20 meses após o plantio, elevados teores de amido, massa seca, e 
produtividade de raízes, fator desejado pois caracteriza um maior ganho. Para Benesi et al. 
(2008) conhecer o período de colheita das raízes de mandioca é fator preponderante para se 
obter um produto com exigências requeridas pelo mercado, uma vez colhidas com 
antecedência há redução da produtividade e quando tardia, há redução da qualidade, com 
redução da porcentagem de amido 

Fatores como facilidade de propagação, alta tolerância a seca e a solos pobres, a 
possibilidade de consorciação com outras culturas, alto teor de amido nas raízes e de proteínas 
nas folhas contribuem e justificam o desenvolvimento da cultura na região do Recôncavo da 
Bahia. 
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Uma das características das pequenas propriedades da região do Recôncavo Baiano é 
a utilização do preparo do solo fazendo o uso da grade e do arado, ações muitas vezes 
desnecessárias, visto que, se trata de uma tecnologia importada de regiões temperadas, a 
substituição deste manejo não adequado as nossas condições climáticas pela tecnologia do  
Sistema plantio direto na palha (SPD) deve ser disseminada, uma vez que o seu uso confere 
benefícios como:  aumento da vida útil do solo, retenção de umidade, cobertura do solo, 
estabilidade da produção e recuperação e manutenção da qualidade do solo, entre outros 
(Cavalieri et al. 2006). 

Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a produtividade de mandioca 
cultivar Cria Menino, em sistema de plantio direto nas condições edafoclimáticas da região do 
Recôncavo Baiano.  

Material e Métodos 

O experimento foi desenvolvido na área experimental da Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia, em Cruz das Almas, Estado da Bahia (12º 38’ S, 39° 05" W, 225 m), 
cujo clima é classificado como úmido a subsumido. O solo do local de estudo foi classificado, 
como Latossolo Amarelo Distrocoeso (Santos et al, 2013). 

O ensaio foi conduzido entre os meses de setembro 2013 a agosto de 2014 utilizando-
se a cultivar de mandioca Cria Menino. O plantio foi realizado com uma plantadora 
adubadora de duas linhas no esquema de fileiras duplas, no arranjo 0,6 m x 0,6 m x 2,0 m sob 
palhada de Urocloa após a dessecação da área. A população recomendada foi de 11.500,0 
plantas por hectare e adubação de plantio e cobertura foram prescritas de acordo com os 
resultados da análise de solo. 

No ponto de colheita, foram avaliadas as seguintes variáveis: a) População, em 
(plantas por hectare, mediante o quociente da área plantada sobre o espaçamento utilizado; b) 
Matéria seca, em quilo, mediante a pesagem através da balança hidrostática; c) Teor de 
amido, Kawano et al. (1987); d) Produtividade, em t ha-1, expresso pelo multiplicação da 
população pela massa de raízes. 

A amostragem foi realizada alocando-se uma malha de 80 pontos em área de 
produção comercial, conforme mapa apresentado na figura 1.  

 

 

 

Figura 1. Mapa da malha de amostragem para levantamento das informações quanto aos 
aspectos produtivos da Cultivar Cria Menino. 
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Os dados obtidos foram analisados através da estatística descritiva utilizando-se as 
medidas de tendência central, dispersão e frequência de distribuição através do histograma.  

Resultados e Discussão 

A população de plantas por hectare apresentou média de 14.116,5 valor acima do 
preconizado no plantio de 11.500,0. Apesar dos resultados apresentarem um C.V. baixo, 10,8 
%, a polução apresentou uma amplitude de 7.396,5 plantas h-1 em referência aos valores 
extremos, máximo e mínimo. O resultado da curtose demonstra que houve uma distribuição 
mais achatada da curva, provavelmente em função dos valores extremos ocorridos. A 
assimetria apresentou uma distribuição positiva indicando uma tendência de valores para 
população abaixo da média, porém ainda bem acima do recomendado. A figura 2 A apresenta 
o histograma da distribuição de plantas por hectare.   

 Tanto a produção de matéria seca como teor de amido, figura 2 B e C, encontrado 
nas raízes quase não apresentaram variação, respectivamente 3,4 e 3,9 % ocorrendo uma 
concentração de valores em torno da média. A média foi de 37,9 % valores bem acima do que 
foi apresentado por Fukuda et al. (1992) de 29,4 %. A partir dos dados obtidos para curtose e 
assimetria há uma tendência de valores em torno da média caracterizando uma distribuição 
normal neste caso. Figuras 2 C e D produção de matéria seca e amido na raiz.      

Com relação à produtividade de raiz por área, figura 2 D, avaliada no experimento 
observa-se que a média da malha amostral foi de 32,7 t ha-1 valor superior a média de 
produtividade da cultura para o Estado da Bahia que é de aproximadamente de 11,0 t ha-1 e 
acima dos valores médios apresentados por Azevedo (2002). Os valores variaram de 2,9 a 
77,0 t ha-1, demonstrando mesmo que com baixa variação na população de planta a produção 
de raiz apresentou valores baixos, indicando baixa produtividade por outros fatores 
relacionados à produção, justificando o resultado do coeficiente de variação de 46,9 %.  

 

Tabela 1. Resultado da análise estatística descritiva dos indicadores analisados. 

Estatística 
Parâmetros 

População 
Plantas h-1 

Matéria seca 
% 

Teor de amido 
% 

Produtividade 
t h-1  

Média 14.116,5 37,9 33,3 32,7 

Mediana 13.986,0 37,9 33,3 30,1 

Moda 13.986,0 38,2 33,5 - 

Desvio Padrão 1.521,5 1,3 1,3 15,3 
C.V. %* 10,8 3,4 3,9 46,9 
Curtose 1,0 1,3 1,3 0,0 
Assimetria 1,0 -0,1 -0,1 0,4 
Mínimo 11.834,3 34,0 29,3 2,9 

Máximo 19.230,8 42,0 37,4 77,0 

Amplitude 7.396,5 8,1 8,1 74,1 
*Coeficiente de variação 
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Figura 2. Histograma de distribuição e curva normal da população de plantas, matéria seca, 
teor de amido e produtividade. 

Conclusão 

 A população de plantas não influenciou na produtividade da cultivar Cria Menino cultivada 
em Plantio Direto, mas sim outras fatores relacionados ao solo, fertilização e vigor de plantas. A 
cultivar Cria Menino cultivada em plantio direto apresentou uma produção de raízes por área superior a 
média do Estado da Bahia evidenciando a importância de se difundir esta tecnologia 
conservacionista. A produção de matéria seca e amido nas raízes foram homogêneas.  
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Temática: Fitotecnia 
 

Resumo  

 No Recôncavo Baiano a mandioca (Manihot esculenta L.Crantz) e seus derivados 
representam produtos de elevada importância socioeconômica regional, sendo responsáveis 
pela elevação da qualidade nutricional na alimentação humana e animal, e também como 
fonte de renda alternativa para pequenos os agricultores. Apesar da importância regional não 
existem estudos sobre o comportamento da cultura em sistema conservacionista, diante disso, 
este trabalho teve como objetivo avaliar os aspectos produtivos da cultivar Cria Menino, sob o 
sistema plantio direto nas condições edafoclimáticas da região do Recôncavo Baiano. Foram 
avaliadas as seguintes variáveis: a) Massa fresca de raízes tuberosas; b) Massa fresca da parte 
aérea; c) Altura de plantas; d) Número de raízes; e) Posição das raízes em relação ao solo; f) 
Número de hastes; g) Espaçamento entre plantas e h) Índice de colheita. Os dados foram 
coletados 12 meses após o plantio. Os aspectos produtivos avaliados da cultivar Cria Menino 
cultivadas no sistema plantio direto não apresentaram uniformidade quanto a massa de raízes 
e da parte aérea, número de raízes e hastes, exceto para a altura de plantas. Apesar da falta de 
uniformidade o índice de colheita resultou em valores consideráveis para a cultura.     
 
Palavras-Chave: Manejo e conservação do solo; plantio direto; atributos agronômicos. 

Introdução 

Historicamente, mesmo passando por longos períodos de estiagem, o estado da Bahia 
se mantém como o principal produtor da região nordeste e um dos maiores produtores de 
mandioca do Brasil (IBGE 2013), sendo a mandioca uma planta superior, o amido é 
armazenado nos órgãos de reservas (raízes), se tornando a principal substância de reserva de 
calorias na planta. Fatores como facilidade de propagação, tolerância a seca e a solos pobres, 
a possibilidade de consorciação com outras culturas, alto teor de amido nas raízes e de 
proteína nas folhas, contribuem e justificam o desenvolvimento da cultura na região do 
Recôncavo da Bahia. 

Uma das características das pequenas propriedades da região do Recôncavo Baiano é 
a utilização do preparo do solo convencional, ações muitas vezes desnecessárias, visto que se 
trata de uma tecnologia importada de regiões temperadas. A substituição deste manejo não 
adequado as nossas condições climáticas por um manejo conservacionista como é o caso da 
tecnologia do Sistema Plantio Direto (SPD) deve ser disseminada, uma vez que o seu uso 
confere benefícios como:  aumento da vida útil do solo, retenção de umidade, cobertura do 
solo, estabilidade da produção e recuperação e manutenção da qualidade do solo, entre outros 
(Gabriel Filho et al., 2000; Cavalieri et al., 2006). 
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Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar os aspectos produtivos de 
mandioca cultivar Cria Menino sob o sistema plantio direto nas condições edafoclimáticas da 
região do Recôncavo Baiano. 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido na área experimental da Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia, em Cruz das Almas/BA, coordenadas e altitude 12º 38’ S, 39° 05" W, 
225 m. O clima é classificado como úmido a subsumido, o solo do local classificado como 
Latossolo Amarelo Distrocoeso (Santos et al., 2013). 

O ensaio foi conduzido entre os meses de setembro 2013 a agosto de 2014 utilizando-
se a cultivar de mandioca Cria Menino. O plantio foi realizado com uma plantadora 
adubadora de duas linhas no esquema de fileiras duplas, no arranjo 0,6 m x 0,6 m x 2,0 m sob 
palhada de Urocloa após a dessecação da área. A população recomendada foi de 11.500,0 
plantas por hectare e adubação de plantio e cobertura foram prescritas de acordo com os 
resultados da análise de solo. 

No ponto de colheita foram avaliadas as seguintes variáveis: a) Massa fresca da parte 
aérea (MPA), em quilo, mediante a pesagem de toda massa fresca parte aérea; b) Massa de 
raízes tuberosas (MR), em quilo, mediante a pesagem de todas as raízes no momento da 
colheita; c) Altura de plantas (AP), em metros, medida a partir do nível do solo até o broto 
terminal de cada planta; d) Espaçamento entre plantas (ESP_PLA), feita dias antes da colheita 
e) Numero de raízes tuberosas (NR), em unidade, mediante a contagem de todas as raízes 
tuberosas; f) Número de hastes (NH), em unidade, mediante a contagem no momento da 
colheita e g) Índice de colheita (IC), relação expressa em porcentagem, entre a massa fresca 
das raízes tuberosas e a massa total das plantas. 

A amostragem foi realizada alocando-se uma malha de 80 pontos em área de 
produção comercial, conforme mapa apresentado na Figura 1.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Mapa da malha de amostragem para levantamento das informações quanto aos 
aspectos produtivos da Cultivar Cria Menino. 

 
 

Os dados obtidos foram analisados através da estatística descritiva utilizando-se as 
medidas de tendência central e dispersão e frequência de distribuição através do histograma 
com a curva normal. 



 

09 a 13 de Novembro de 2015, Foz do Iguaçu - PR. 

 

Resultados e Discussão 

Na tabela 1, são apresentados os resultados referentes à análise estatística descritiva 
das variáveis avaliadas de produção da mandioca cultivar Cria Menino. As variáveis MPA e 
MR apresentaram variabilidade alta, respectivamente 46,6 e 46,7 %, chamando atenção para 
os valores dos extremos mínimo de 0,1 kg e máximo de 2,2 kg para MPA e mínimo de 0,2 kg 
e máximo de 5,0 kg para MR, demonstrando uma heterogeneidade ocorrente nas plantas da 
área. Para MPA a curtose apresentou um afilamento com valores mais próximos da média e 
para MR um os valores sentidos semelhantes para as duas variáveis, neste caso uma 
distribuição assimétrica positiva, ocorrendo uma tendência para valores menores que a média 
o que se traduz em produção de massa menor para ambas as variáveis, figuras 2 A e B. 

Contrário aos resultados de MPA e MR a altura (AP) apresentou menor variabilidade 
sendo a média de 1,4 m e uma amplitude de 0,3 m entre os extremos. Neste caso a assimetria 
é negativa com tendência para dados acima da média, ou seja, a área produziu uma 
quantidade maior de plantas mais altas. O resultado da curtose, figura 2 C, demonstra que 
existe alta probabilidade dos valores estarem no intervalo de 1,5 a 1,3 m demonstrando uma 
homogeneidade na altura de plantas. 

Ocorreu uma distribuição uniforme de plantas na área verificado pelos resultados 
encontrados para o espaçamento entre plantas, apresentando um C. V. de 10,0 % e o valor 
mínimo de 0,4 m e máximo de 0,7 m, neste caso ao diminuir a distancia entre plantas há um 
aumento do estando e o contrário o estande fica abaixo do recomendado. A distribuição foi 
assimétrica com valores bem próximos da média. 

O número médio de raízes (NR) foi de 7,5 apresentando uma distribuição assimétrica 
negativa com valores acima de média. A variabilidade foi alta, C. V. de 36,6 %, em 
decorrência do arranjo espacial que as plantas foram submetidas e aos efeitos edafoclimáticos 
locais, sendo a amplitude de 16,0 para os extremos. A distribuição gráfica dos dados está 
apresentada na figura 2 E, demonstrando que os valores estão em torno da média.  

Para a variável NH as plantas apresentaram praticamente uma única haste, sendo o 
máximo de 3,0 hastes.  

  
 

Tabela 1: Resultado da análise estatística descritiva dos indicadores produtivos avaliados. 

Descrição 
Parâmetros 

MPA (kg) MR (kg) AP (m) Esp_Pla NR (Un) NH Ind. Colheita 

Média 0,9 2,3 1,4 0,6 7,5 1,3 72,2 

Mediana 0,8 2,1 1,4 0,6 7,5 1,0 72,8 

Moda 0,5 2,0 1,4 0,6 8,0 1,0 - 

Desvio padrão 0,4 1,1 0,3 0,1 2,7 0,5 7,3 
C. V. % 46,9 46,7 18,7 10,0 36,6 38,3 10,1 

Curtose 0,1 -0,3 0,2 0,1 1,1 1,1 1,9 

Assimetria 0,5 0,4 -0,6 -0,4 0,2 0,8 -0,4 

Amplitude 2,0 4,8 1,3 0,3 16,0 2,0 44,0 

Mínimo 0,1 0,2 0,6 0,4 0,0 1,0 50,0 

Máximo 2,2 5,0 1,9 0,7 16,0 3,0 94,0 

 
 O índice de colheita apresentou um C. V. de 10,1 %, sendo a médias e medianas bem 
próximas, ocorrendo um achatamento da curva normal, conforme Figura 2 G. A distribuição 
dos dados é praticamente assimetria com uma leve tendência negativa, ou seja, com valores 
para moda e mediana acima da média. Quanto mais alto o valor do índice significa que a 
variedade tem boa eficiência de conversão de produtos sintetizados em material de 
importância econômica, neste caso raízes.     
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G- Índice de colheita 

Figura 2: Histograma de distribuição normal e curva normal dos aspectos produtivos. 

Conclusão 

 Os aspectos produtivos avaliados da cultivar Cria Menino cultivadas no sistema 
plantio direto não apresentaram uniformidade quanto a massa de raízes e da parte aérea, 
número de raízes e hastes, exceto para a altura de plantas. Apesar da falta de uniformidade o 
índice de colheita resultou em valores consideráveis para a cultura.    
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Temática: Fitotecnia 

Resumo 

Apesar de o Brasil ocupar o segundo lugar na produção mundial de mandioca, vê-se a 
grande necessidade de formulação de propostas metodológicas de avaliação dessa lavoura, 
visto que em diversos locais no país essa cultura ainda é plantada de acordo com princípios já 
ultrapassados. Dessa forma o trabalho objetivou avaliar a produtividade e os aspectos 
produtivos de uma lavoura de mandioca implantada no campo experimental da Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia. A implantação da cultura foi realizada de forma mecanizada. 
A área foi avaliada obedecendo a uma malha de 15 pontos marcados aleatoriamente, foram 
avaliados os seguintes aspectos produtivos: massa fresca de raiz, massa fresca da parte aérea, 
índice de colheita, espaçamento entre plantas, produtividade e o número de raízes por planta. 
A cultivar Cigana Preta apesar de apresentar alta variabilidade para massa de raiz e número de 
raízes obteve uma produtividade média de 25.568,0 t ha-1, valor considerado acima dos 
encontrados na região. A alta variabilidade ocorrente em lavouras de mandioca da região deve 
ser estudadas para determinar os fatores de interferência na produtividade. A cultivar Cigana 
Preta foi eficiente na absorção de assimilados e acumulando em amido na raiz. 

Palavras Chave: Gestão, sistema de produção, produtividade.  

Introdução 

O Brasil é o segundo maior produtor mundial da mandioca, logo após da Nigéria. A 
produção brasileira em 2005 foi de cerca de 26 milhões de toneladas, quarta colocada entre as 
culturas temporárias com maior volume de produção no Brasil logo após a cana de açúcar, 
soja e milho (IBGE, 2007). 

A cultura mandioca é capaz de alcançar produções satisfatórias sob condições 
adversas de solo e clima, sendo cultivada principalmente por populações carentes em recursos 
técnicos e econômicos (Souza et al., 2006). 

No sul do país a produtividade da mandioca vem sendo uma das maiores enquanto 
que na Bahia se tem a maior área plantada, porém a menor produtividade, podendo ser 
explicado pela baixa adoção de tecnologia, falta de orientação e assistência técnica. Isso vem 
ao logo do tempo contribuído para a falta de conhecimento dos produtores que continuam 
aplicando sistema de produção com falta de recursos tecnológicos e além do mais cultivam 
variedades que não são apropriadas para a condição do clima, levando dessa forma a uma 
produção não expressiva. 

Dessa forma o trabalho objetivou avaliar a produtividade e os aspectos produtivos de 
uma lavoura de mandioca implantada no campo experimental da Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia. 

 Material e Métodos 
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O experimento foi implantado no campo experimental da Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia – UFRB, em Cruz das Almas, Bahia. O município está localizado a 12º 
48’38’’ de latitude Sul e 39º06’26’’ de longitude oeste, a 220 m de altura. O clima é tropical 
quente e úmido, Aw a Am, segundo a classificação de Köeppen, com temperatura média 
anual de 24,5° C, umidade relativa de 80% e precipitação média de 1.245,1 mm anuais 
(AGRITEMPO, 2013). 

O ensaio foi conduzido entre os meses de setembro 2012 a agosto de 2013 utilizando-
se a cultivar de mandioca Cigana Preta. A implantação da cultura foi realizada de maneira 
mecanizada onde os sulcos foram abertos e as manivas depositadas horizontalmente, 
posteriormente cobertas com solo e compactado os sulcos pelos mecanismos depressão da 
plantadora. O solo foi preparado com grade aradora e niveladora. A operação de plantio foi 
realizada com um trator marca New Holland, modelo TL75E, de 75 CV e uma plantadora-
adubadora de mandioca Marca Jumil, modelo JM4320 Maniva, do tipo montada, com duas 
unidades de plantio. A velocidade de deslocamento do conjunto trator-plantadora foi de 4,5 
km h-1. 

O espaçamento longitudinal adotado foi de 60,0 cm e o espaçamento vertical entre 
linhas de plantio de 90,0 cm. O sistema de corte de manivas é do tipo rotor com lâminas tipo 
guilhotina, resultando numa rama de comprimento de 13,0 cm. A profundidade de posição da 
rama foi 5,0 cm e a variedade utilizada foi Cigana Preta.  

As operações agrícolas de preparo do solo normalmente são realizadas sem haver um 
controle efetivo e a intenção é que as variabilidades das mesmas fiquem dentro de padrões 
aceitáveis. A área foi avaliada obedecendo a uma malha de 15 pontos marcados 
aleatoriamente. Foram avaliados os seguintes aspectos produtivos: massa fresca de raiz, 
massa fresca da parte aérea, índice de colheita, espaçamento entre plantas, produtividade e o 
número de raízes por planta. Os dados obtidos foram analisados através da estatística 
descritiva utilizando-se as medidas de tendência central e dispersão e frequência de 
distribuição através do histograma com a curva normal. 

 

Resultados e Discussão 

Para massa de raízes houve diferenças entre os pontos amostrados, visto que os 
valores variaram de 2,4 a 1,6 kg planta-1, com média de 1,9 kg planta-1, nestes casos  a 
produtividade máxima foi de 40.542,2 kg ha-1, mínima de 12.968,6 kg ha-1 demonstrando que 
ocorreu variabilidade alta na aérea de produção e a média 25.568,0 kg ha-1 representativa para 
o estado da Bahia que está em torno de 10.352 kg ha-1 (Tabela 1). Esse comportamento dos 
valores mínimos pode ser atribuído a qualidade do material vegetal que originou uma planta 
inferior quanto a produção, fertilização inadequada da área e número de plantas abaixo do 
preconizado entre outros. O valor de produção média de raiz é próximo dos valores 
encontrados no trabalho desenvolvimento por Schons et al. (2007) estudando outros 
cultivares. 

Para o peso da parte aérea os valores variaram de 2,0 a 0,7 kg planta-1 nos pontos 
amostrados, com média de 1,2 kg planta-1 (Tabela 1). 

O índice de colheita que significa a produção de massa de raiz em relação à produção 
de massa total da planta apresentou média em torno de 0,90 (Tabela 1) e os valores variaram 
de 0,84 a 0,94 valores considerados altos indicando que no momento da colheita a massa da 
parte era pequena e pode-se considerar que ocorreu boa absorção de carboidratos e acúmulo 
de amido nas raízes.  

O espaçamento apresentou um coeficiente de variação baixo de 16,4 % (Tabela 1) o 
que significa que ocorreu uma distribuição aceitável de plantas por hectare, sendo a média 
próxima do recomendado que foi de 0,6 m entre plantas, valor considerado aceitável quando 
com equipamentos mecânicos para plantio. 
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O número médio de raízes por planta foi considerado baixo comparado com o 
resultados encontrados por Schons et al. (2007), houve uma variação alta para este aspecto 
produtivo motivo pelo qual explica alta variabilidade de produtividade. 
 
Tabela 1. Aspectos produtivos avaliados na lavoura de mandioca da variedade Cigana Preta 
em Cruz das Almas/BA. 
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Média 1,9 1,2 0,90 25.568,0 55,7 4,8 
Máximo 2,4 2,0 0,94 40.542,2 71,0 9,0 
Mínimo  1,6 0,7 0,84 12.968,9 43,6 3,0 
*DP 0,2 0,4 0,02 7.242,6 9,1 1,5 
**C.V. %  11,9 30,8 2,61 28,3 16,4 30,7 
*Desvio Padrão; **Coeficiente de Variação 

 
Na figura 2 pode-se observar o comportamento da distribuição de frequência para 

todos os aspectos produtivos da cultivar Cigana Preta. 
 A Massa da raiz apresentou uma quantidade de valores abaixo da média; a massa da 
parte aérea apresentou uma distribuição diferente da massa de raiz com valores maiores acima 
da média; O Índice de colheita apresentou valores bem próximos da média, mas tendendo 
para valores mais altos; a produtividade média de 25.568,0 kg h-1 coincidente a classe de maior 
concentração de valores no histograma; o espaçamento manteve uma regularidade de 
distribuição e em torno da média; o número de raízes concentrou valores abaixo da média, 
portanto uma tendência de produção menor, interferindo na produtividade da área. 
     
Figura 2. Histograma das variáveis avaliadas: A – Massa de raízes; B – Massa da parte aérea; 
C - Índice de colheita; D – Produtividade; E – Espaçamento entre plantas; F – Número de 
raízes por planta. 
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Conclusão 

A cultivar Cigana Preta apesar de apresentar alta variabilidade para massa de raiz e 
número de raízes obteve uma produtividade média acima dos valores da região. A alta 
variabilidade ocorrente em lavouras de mandioca da região deve ser estudadas para 
determinar os fatores de interferência na produtividade. A cultivar Cigana Preta foi eficiente 
na absorção de assimilados e acumulando em amido na raiz.  
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Temática: Fitotecnia  
 

Resumo 

A mandioca caracteriza-se por ser tolerante às condições de seca e baixa fertilidade 
do solo. Entretanto, a falta de água entre o primeiro e quinto mês após o plantio pode limitar a 
produtividade. Neste experimento, objetivou-se obter informações técnicas acerca do uso da 
irrigação na cultura da mandioca na Região Paulista do Médio Paranapanema, São Paulo e 
para tanto, instalou-se um experimento onde se avaliou o comportamento agronômico de duas 
cultivares de mandioca, com e sem irrigação, com plantio nos meses de julho (época mais 
indicada) e setembro (praticada por produtores). Não se observou diferença significativa na 
produtividade de raízes tuberosas (PRT) e produtividade de matéria seca (PMS) entre os 
tratamentos com e sem irrigação, cujo plantio foi realizado em julho. Entretanto, o tratamento 
com plantio em setembro (sem irrigação) apresentou PRT e PMS significativamente menor 
que os tratamentos com plantio em julho. O número de raízes tuberosas (NRT) foi 
significativamente maior no tratamento sem irrigação plantado em julho. O uso da irrigação é 
alternativa viável para garantir o plantio em épocas mais indicadas, visando obter maiores 
produtividades de raízes. 
 
Palavras Chave: Manihot esculenta Crantz, época de plantio, déficit hídrico, tolerância à seca. 

Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) caracteriza-se por ser tolerante às condições 
de seca e baixa fertilidade do solo (Souza et al., 2010). Entretanto, a falta de água entre o 
primeiro e quinto mês após o plantio pode limitar a produtividade, pois neste período ocorre a 
formação das raízes e inicia-se o processo de tuberização (Lorenzi, 2012).  Além disso, déficit 
hídrico após o plantio pode prejudicar a brotação das manivas, resultando em falhas na 
lavoura, que também interfere negativamente na produção. 

O plantio da cultura na Região Paulista do Médio Paranapanema, geralmente é 
realizado nos meses de maio a outubro, que coincide com o período mais frio e seco do ano e, 
em solos argilosos, plantios realizados em maio tem resultado em falhas na lavoura, 
principalmente pela ocorrência de déficit hídrico e às baixas temperaturas nos meses de julho 
a agosto. Isso tem levado produtores a efetuar o plantio, preferencialmente, a partir do mês de 
setembro. Pesquisas sobre épocas de plantio indicam que as maiores produtividades são 
obtidas em plantios realizados entre os meses de junho a agosto, com destaque para o mês de 
julho (Normanha e Pereira, 1950).  

O uso da irrigação na fase inicial da cultura possibilitaria ao produtor otimizar o 
gerenciamento da propriedade, ou seja, efetuar o plantio na melhor época, utilizar ramas com 
ótima qualidade, e em período de menor uso de mão-de-obra na propriedade e também, num 
período em que o sistema de irrigação estaria mais ocioso, com menor demanda de irrigação 
para outras culturas.  
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Objetivou-se com este trabalho obter informações técnicas acerca do uso da irrigação 
na cultura da mandioca na Região Paulista do Médio Paranapanema, São Paulo, para 
subsidiar futuras indicações sobre uso, manejo e a viabilidade de sistemas de irrigação pelos 
produtores de mandioca da região. 

Material e Métodos 

O experimento foi instalado na Área Experimental Agroflorestal Sustentável de 
Palmital, São Paulo, coordenadas geográficas de 22º 48’ S; 50º 15’ W, altitude de 439m. O 
solo do local é classificado como Latossolo Vermelho distroférrico, que representa a maior 
parte das áreas exploradas com a cultura na região. O clima da região pode ser classificado 
segundo Köppen como “Cwa”, com transição para “Cfa” (Prado et al., 2003).  

O delineamento experimental foi o de parcelas subdivididas com 04 tratamentos para 
avaliar irrigação nas parcelas, duas cultivares de mandioca nas subparcelas, sendo uma de uso 
industrial (IAC 90) e outra, uma cultivar de mesa (IAC 576-70), e quatro repetições em 
blocos casualizados. Os tratamentos para avaliar a resposta da cultura à irrigação foram: T1 – 
Tratamento sem irrigação e com plantio realizado em julho; T2 – Tratamento sem irrigação e 
com plantio realizado em setembro (condição predominante na região, em solos argilosos); 
T3 – Tratamento com irrigação a partir do plantio até as plantas atingirem 50 cm de altura 
média, e com plantio realizado em julho; T4 - Tratamento com irrigação a partir do plantio 
até o mês de abril do ano seguinte, e com plantio realizado em julho. As parcelas que 
receberam os tratamentos de irrigação foram constituídas por 4 linhas de 22 m cada. Cada 
parcela foi dividida em duas subparcelas, para receber as duas cultivares de mandioca. Cada 
subparcela teve dimensões de 10 m de comprimento, com um vão de 2m entre as subparcelas 
para separar as cultivares. O espaçamento entrelinhas utilizado foi de 0,90 m. No plantio 
foram utilizadas manivas com 18 cm de comprimento, dispostas horizontalmente nos sulcos a 
0,10 m de profundidade. 

Utilizou-se irrigação por microaspersão e, a necessidade de irrigação e o coeficiente 
da cultura (Kc) foram calculados a partir do balanço hídrico. Os tratos culturais e demais 
manejos foram realizados conforme o Boletim Técnico CATI n.° 245 (Lorenzi, 2012).  

Em junho de 2014 realizou-se a colheita, descartando-se 01 (um) metro de cada 
extremidade da sub-parcela e colheita apenas das duas linhas centrais. Foram avaliadas as 
características Agronômicas: produtividade de raízes tuberosas (PRT) por parcela, 
transformadas em toneladas por hectare; teor de matéria seca (TMS) de amostras de 0,5 kg de 
raízes frescas, submetidas a estufas de circulação forçada até peso constante; produtividade de 
matéria seca (PMS) obtida a partir da expressão:  

PMS = (PRT x TMS)/1000                                                                                   onde: 
PMS = produtividade de matéria seca (t ha-1); PRT = produtividade de raízes 

tuberosas (t ha-1) e; TMS = teor de matéria seca de raízes tuberosas (g kg-1); altura de plantas 
(AP), diâmetro do caule (DC) a 20 cm do solo e número de raízes tuberosas (NRT), por 
ocasião da colheita. 

As análises estatísticas foram realizadas por meio da análise de variância (ANOVA) e 
as médias agrupadas pelo teste de Scott-Knott (P<0,05). 

Resultados e Discussão 
Não se observou diferença significativa na PRT e PMS entre os tratamentos com e 

sem irrigação, cujo plantio foi realizado em julho. Entretanto, o tratamento com plantio em 
setembro apresentou PMS significativamente menor que os tratamentos com plantio em julho 
(Tabela 1).  

A mandioca caracteriza-se por ser tolerante às condições de seca e baixa fertilidade 
do solo, entretanto Oliveira et al. (1982) relatam que um déficit hídrico de, pelo menos, dois 
meses no período de 1 a 5 meses após o plantio pode reduzir o rendimento de raízes de 32% a 
60% e que neste período a planta inicia a tuberização e apresenta rápido crescimento foliar. 

Neste experimento, a emergência das plântulas dos tratamentos realizados em julho 
ocorreu entre 45 a 60 dias após o plantio. Este atraso na brotação das manivas foi decorrente 
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de temperaturas mais baixas registradas nos meses de julho e agosto de 2013. Dessa forma, 
mesmo nos tratamentos com irrigação não se observou aumento na velocidade de brotação. 
Nota-se pela figura 1 que houve déficit hídrico no período compreendido entre a segunda 
quinzena de julho e primeira quinzena de setembro de 2013 e, após esta fase, houve 
ocorrência de chuvas que possibilitaram desenvolvimento normal da cultura, cuja emergência 
ocorreU principalmente durante o início de setembro.  Tal fato pode explicar a ausência do 
efeito da irrigação na PRT e PMS. 

Os tratamentos, com e sem irrigação, plantados em julho apresentaram PRT e PMS 
significativamente maiores que o de setembro. A diferença entre as produtividades, que foi de 
cerca de 20,7%, corrobora com Lorenzi (2012) segundo o qual conduzir a cultura para obter 
um IAF ideal pelo maior tempo possível é o segredo da alta produtividade de raízes e, neste 
caso, o plantio antecipado, conforme preconizado por Normanha e Pereira (1950) possibilitou 
o aumento da produtividade obtida neste experimento. 

O número de raízes tuberosas (NRT) foi significativamente maior no tratamento sem 
irrigação plantado em julho (Tabela 1). O aumento no NRT provavelmente esteja relacionado 
ao fato de que a mandioca, por apresentar tolerância à seca, apresenta, em condições de 
restrição hídrica, aumento na emissão e no crescimento de raízes, resultado da ação do 
hormônio endógeno ácido abscísico (ABA), que também inibe o crescimento da parte aérea 
(Taiz e Zeiger, 2013), até a umidade no solo ser restabelecida. No entanto, o maior NRT por 
planta não resultou em maior produtividade, conforme já relatado por Takahashi e Guerini 
(1998), que não verificaram correlação entre o número de raízes/planta e produção de raízes 
por área. 

 A partir dos resultados deste trabalho, pode-se inferir que a cultura da mandioca não 
responde à irrigação nos casos em que as restrições de umidade no solo ocorrem de forma 
esporádica e em períodos relativamente curtos ao longo do ciclo. Isto porque durante o longo 
período de crescimento, a cultura se utiliza de mecanismos eficientes de controle para tolerar 
o déficit hídrico e garantir a produtividade. Entretanto, o uso da irrigação com o objetivo de 
garantir o plantio em épocas mais favoráveis e com estande favorável passa a ser uma opção 
interessante, visando garantir melhores produtividades e otimizar as atividades na 
propriedade. 

 
Figura 1. Precipitação pluvial e déficit hídrico (mm), registrados no período de 01/07/2013 a 
30/04/2014 na região de Assis/SP. 
Dados: CIIAGRO (2015) 
 
Tabela 1. Produtividade de raízes tuberosas (PRT), teor de matéria seca (TMS), 

produtividade de matéria seca (PMS) e número de raízes tuberosas (NRT) de 
duas cultivares de mandioca (IAC 90 e IAC 576-70), avaliadas em condições 
de irrigação e sequeiro, no município de Palmital/SP. 
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Tratamento             PRT1           TMS        PMS        NRT 

  
t ha-1   g kg-1   t ha-1   

  

Sem irrigação - plantio julho 24,23 a 318,70 7,72 a 10,78 a 

Sem irrigação - plantio setembro 19,90 b 316,28 6,30 b 8,75 b 

Com irrigação inicial - plantio julho ³ 23,68 a 313,60 7,48 a 9,24 b 

Com irrigação ciclo todo - pl. julho 24,18 a 325,43   7,90 a 9,53 b 

Média 23,00   318,50   7,35   9,57  

CV (%) 13,14 3,75 14,59 13,28  

f (QMTi/QMR) 
2 3,78 * 1,44 

 
3,61 * 3,69 * 

f interação Irrig.x cultivar 1,21 0,49 
 

0,49 
 

1,60  

¹ - Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott (P<0,05); 
² - * significativo a 5% pelo teste F. 
³ - Irrigação realizada no período de julho a outubro. 
 

Conclusão 

 A irrigação não aumenta a produtividade de raízes tuberosas em cultivos realizados 
sob condições climáticas semelhantes às da região paulista do Médio Paranapanema. O uso da 
irrigação é alternativa viável visando garantir o plantio em épocas mais indicadas. 
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Temática: Fitotecnia  

Resumo 

O programa de melhoramento de mandioca do Instituto Agronômico (IAC) tem buscado a 
obtenção de cultivares de mandioca produtivas, resistentes à bacteriose e de alta renda de 
amido, sendo regularmente avaliados genótipos em propriedades de agricultores. Neste 
sentido o presente estudo objetivou avaliar o desempenho produtivo de cultivares e de clones 
plantados na região de Aguaí-SP. Os tratamentos foram compostos por cinco clones (CL. 9-
90, CL. 78-02, CL. 48-98, CL. 179-02 e CL. 118-95) e por quatro cultivares (Fécula Branca, 
IAC 13, IAC 14 e IAC 90). Avaliou-se a produtividade e a renda. Destacaram-se os clones 9-
90, 78-02 e 179-02 com relação à produtividade de raízes.  
Palavras Chave: clones, produtividade, renda 

Introdução 

O programa de melhoramento de mandioca do da Seção de Raízes e Tubérculos, do Centro de 
Horticultura, do Instituto Agronômico, da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, 
da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SRT/CH/IAC/APTA/SAA) têm buscado a 
obtenção de cultivares de mandioca mais produtivas, com elevada resistência à bacteriose 
(Xanthosoma axonopodis pv. manihots) e de alto rendimento de amido. Os experimentos de 
competição de cultivares são feitos regularmente em diferentes regiões do estado de São 
Paulo e mesmo em outros estados da federação. O presente trabalho teve como objetivo 
avaliar o desempenho produtivo de cultivares e de clones do programa de melhoramento de 
mandioca do IAC, na região de Aguaí-SP.  

Material e Métodos 

No ano agrícola de 2011-2013 foi realizado o experimento 1 com 9 tratamentos duplicados 
dispostos em blocos casualizados (46°55’35” W e 22°01’10” S), enquanto no ano agrícola de 
2012-2014 foi feito o experimento 2 com 9 tratamentos dispostos em blocos casualizados 
(47°02’27” W e 21°57’01” S). Os experimentos foram plantados na região de Aguaí-SP em 
área de produtor, em latossolo vermelho amarelo de textura média. Nos dois experimentos, 
cada parcela experimental foi composta por quatro linhas de 10 metros de comprimento, 
espaçadas em 0,90 m. Em cada linha realizou-se o plantio de manivas-sementes, de 18 cm. O 
plantio ocorreu com o uso de plantadeira de arrasto de quatro linhas. Nessas unidades não 
houve a aplicação de adubação no sulco de plantio, cinco dias após foi feita a aplicação de 
Sinerge (4,0 L ha-1) para o controle de plantas daninhas. Os tratamentos foram compostos por 
cinco clones avançados (CL. 9-90, CL. 78-02, CL. 48-98, CL. 179-02 e CL. 118-95) e por 
quatro cultivares (Fécula Branca, IAC 13, IAC 14 e IAC 90) do programa de melhoramento 
genético de mandioca do Instituto Agronômico - IAC. No experimento 1, o plantio foi 
efetuado em julho de 2011 e as colheitas ocorreram aos 12 meses (julho de 2012) e aos 21 
meses após o plantio (abril de 2013). No experimento 2, o plantio ocorreu em agosto de 2012 
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e a colheita ocorreu aos 18 meses após plantio (fevereiro de 2014). Na colheita efetuou-se a 
pesagem de raízes tuberosas e uma amostra representativa de 10 kg de raízes de cada parcela 
experimental foi coletada, onde extraiu-se uma subamostra com 5 kg e então avaliou-se a 
massa em água para a determinação da renda (peso específico). Os resultados obtidos de 
renda e de produtividade de raízes tuberosas foram submetidos à análise de variância, sendo 
aplicado o teste de médias (teste t) a 5% de probabilidade de erro. As tabelas foram acrescidas 
por colunas contendo diferença produtiva e receita econômica, comparando-se essas em 
relação à cultivar IAC 13 (cultivar plantada na região). Os preços relativos à tonelada de 
raízes, no mês de colheita foram obtidos do banco de dados do Instituto de Economia 
Agrícola – IEA (IEA, 2014). Os valores apresentados em vermelho são negativos, enquanto 
os apresentados em preto são positivos. 

Resultados e Discussão 
Nas tabela 1 e 2 estão apresentados os resultados obtidos no experimento 1. 
Tabela 1: Estimativa do peso específico de 5 kg de raízes na água (renda), produtividade de 
raízes por hectare, diferença de produtividade e receita em relação à IAC 13, obtidas no 
experimento 1. Colheita aos 12 meses no mês de julho de 2012. Aguaí-SP.  
Cultivar Renda Produtividade Diferença1 Receita2 

 g t ha-1 t ha-1 R$ ha-1 

CL. 9-90 664  25,9 b -9,4 (1707,62) 

CL. 48-98 668  26,1 b -9,2 (1666,20) 

CL. 78-02 661  32,3 ab -3,0 (537,56) 

CL. 118-95 657  26,7 b -8,6 (1552,04) 

CL. 179-02 674  39,2 a 3,9 701,80  

Fécula_Branca 658  26,0 b -9,3 (1677,94) 

IAC_90 661  26,8 b -8,5 (1541,98) 

IAC_14 677  37,4 a 2,1 382,04  

IAC_13 663  35,3 a 0,0 0,00  

média 664 18 - - 

F cultivar/clone 0,28ns 3,54** - - 

F blocos 0,46ns 5,45* - - 

CV % 3,85 19,0 - - 

DMS 37,35 8,49 - - 
médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si, pelo teste de t (LSD), a 5% de probabilidade de 
erro. 
ns-não significativo; *, **-significativo a 5% e 1% de probabilidade, respectivamente; 
1 base produtividade da IAC 13; 2 valor de R$ 180,79 por tonelada de raízes (média julho/2012, IEA, 2014). 
 

A colheita de raízes aos 12 meses foi feita no mês de julho de 2012 (tabela 1), ou seja quando 
as plantas estavam em repouso fisiológico (sem brotação) e haviam atingido o ponto máximo 
de translocação de reservas das hastes para as raízes tuberosas. Nesse momento as cultivares e 
clones não diferiram entre si com relação à estimativa do peso de 5 kg de raízes na água 
(renda) obtida em balança hidrostática com média de 664 g. Os maiores valores de 
produtividade de raízes tuberosas foram obtidos pelo clone 179-02 (39,2 t ha-1), seguido das 
cultivares IAC 14 (37,4 t ha-1) e IAC 13 (35,3 t ha-1) e do clone 78-02 (32,3 t ha-1), todos com 
valores superiores a 30 t ha-1. O clone 179-02 e a ‘IAC 14’ tiveram aumento de R$ 701,80 e 
R$ 382,04 na receita por hectare, porém não diferiram em produtividade da ‘IAC 13’. A 
colheita aos 21 meses (tabela 2) foi feita em abril de 2013 quando iniciava-se o período de 
repouso fisiológico das plantas. Nessa época havia a presença de muitas folhas, porém sem a 
emissão de folhas novas. Assim, pode-se inferir que não havia sido atingido o ponto máximo 
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de acúmulo de fotossintatos nas raízes e nem possivelmente a máxima produtividade de 
raízes.  
Tabela 2: Estimativa do peso específico de 5 kg de raízes na água (renda), produtividade de 
raízes por hectare, diferença de produtividade e receita em relação à IAC 13, obtidas no 
experimento 1. Colheita aos 21 meses no mês de abril de 2013. Aguaí-SP. 
Cultivar Renda Produtividade Diferença1 Receita2 

 g t ha-1 t ha-1 R$ ha-1 

CL. 9-90 665 bcd 48,5 bc 8,2 2759,06  

CL. 48-98 663 bcd 44,4 bcd 4,1 1383,75  

CL. 78-02 666 bcd 52,0 b 11,7 3948,75  

CL. 118-95 642 d 24,1 e -16,2 (5475,94) 

CL. 179-02 651 cd 52,2 b 11,9 4016,25  

Fécula_Branca 595 e 37,2 cd -3,1 (1054,69) 

IAC_90 676 abc 34,4 de -5,9 (1982,81) 

IAC_14 707 a 68,8 a 28,5 9610,31  

IAC_13 688 ab 40,3 bcd 0,0 0,00  

média 661 45 - - 

F cultivar/clone 8,30** 9,01** - - 

F blocos 2,85ns 1,89ns - - 

CV % 3,29 19,11 - - 

DMS 31,78 12,45 - - 
médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si, pelo teste de t (LSD), a 5% de probabilidade de 
erro. 
ns-não significativo; *, **significativo a 5% e 1% de probabilidade, respectivamente; 
1 base produtividade da IAC 13; 2 valor de R$ 337,50 por tonelada de raízes (média julho/2012, IEA, 2014) 
 

A avaliação da estimativa de renda nas raízes revelou que a cultivar IAC 14 (707 g) foi a que 
apresentou melhor resultado, não diferindo significativamente da IAC 13 (688 g) e da IAC 90 
(676 g). O menor valor referente à renda foi obtido para a cultivar Fécula Branca com peso de 
596 g. Com relação à produtividade de raízes tuberosas, a cultivar IAC 14 (68,8 t ha-1) foi a 
mais produtiva seguida dos clones 179-02 (52,2 t ha-1) e 78-02 (52,1 t ha-1), enquanto a ‘IAC 
13’ produziu 40,3 t ha-1. Os piores resultados foram obtidos para a ‘IAC 90’ e para o clone 
118-95 com 34,5 t ha-1 e 24,1 t ha-1, respectivamente. Novamente a ‘IAC 14’ superou a ‘IAC 
13’ em produção de raízes com aumento de R$ 9.601,31 na receita por hectare. Outros 
genótipos também foram mais rentáveis (179-02, 78-02, 9-90 e 48-98) que a ‘IAC 13’, porém 
não diferiram estatisticamente em produtividade. Na tabela 3 estão apresentados os resultados 
obtidos no experimento 2 com colheita realizada aos 18 meses. Neste momento as plantas 
estavam em plena atividade fotossintética e enfolhadas, havendo, portanto, grande potencial 
de produção de fotossintatos e consequente aumento no acúmulo de fécula nas raízes 
tuberosas, incrementando o ganho diário de peso das raízes. Assim, no momento da colheita 
não havia sido atingido o ponto máximo de acúmulo de fotossintatos nas raízes e nem 
possivelmente a máxima produtividade, pois as plantas estavam em pleno vigor vegetativo. 
As raízes amostradas para a estimativa de renda revelaram que o clone 9-90 (646 g), a cultivar 
IAC 14 (643 g) e os clones 78-02 (643 g), 48-98 (643 g) e a cultivar IAC 90 (639 g) tiveram 
renda superior a 635 g em 5 kg de raízes, enquanto as cultivar IAC 13 (583 g) foi a com o pior 
valores para esse parâmetro. Isso significa que as cultivares e clones de maior rendimento 
industrial para farinha e fécula foram ‘IAC 14’ e ‘IAC 90’ e os clones 9-90, 78-02 e 48-98. 
Com relação à produtividade de raízes tuberosas os maiores valores foram obtidos pela 
cultivar IAC 14 (46,7 t ha-1) e pelo clone 9-90 (38,2 t ha-1), todos com valores superiores a 35 
t ha-1. Nessa época o aumento da receita comparativa à obtida pela cultivar IAC 13, foi obtido 
com os clone 9-90,  
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Tabela 3: Estimativa do peso específico de 5 kg de raízes na água (renda), produtividade de 
raízes por hectare, diferença de produtividade e receita em relação à IAC 13, obtidas no 
experimento 2. Colheita aos 18 meses no mês de fevereiro de 2014. Aguaí-SP.  
Cultivar Renda Produtividade Diferença1 Receita2 

 g t ha-1 t ha-1 R$ ha-1 

CL. 9-90 646 a 38,1 ab 7,3 2729,40  

CL. 48-98 640 a 22,6 c -8,2 (3042,18) 

CL. 78-02 643 a 31,9 bc 1,1 397,31  

CL. 118-95 589 cd 26,3 bc -4,5 (1673,01) 

CL. 179-02 618 b 32,8 bc 2,0 739,13  

Fécula_Branca 604 bc 33,9 bc 3,2 1173,68  

IAC_90 639 a 29,5 bc -1,3 (484,07) 

IAC_14 643 a 46,7 a 15,9 5930,58  

IAC_13 583 d 30,8 bc 0,0 0,00  

média 618 32 - - 

F cultivar/clone 13,03** 2,63* - - 

F blocos 3,15* 4,09** - - 

CV % 2,22 26,3 - - 

DMS 20,19 12,49 - - 
médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si, pelo teste de t (LSD), a 5% de probabilidade de 
erro. 
ns-não significativo; *, **significativo a 5% e 1% de probabilidade, respectivamente; 
1 base produtividade da IAC 13; 2 valor de R$ 372,36 por tonelada de raízes (média julho/2012, IEA, 2014) 
 

78-02,179-02 e com a cultivar IAC 14. Nessa colheita a produtividade de raízes da ‘IAC 14’ 
foi superior à da ‘IAC 13’ (15,9 t ha-1) e a receita incrementada em R$ 5.930,58 por hectare. 
Outros genótipos (9-90, Fécula Branca, 179-02 e 78-02) tiveram maiores ganhos em receita, 
porém não diferiram estatisticamente da ‘IAC 13’. Considerando as duas colheitas tardias (21 
e 18 meses de ciclo) verifica-se que a cultivar IAC 14 foi a mais produtiva, seguida dos clones 
78-02, 179-02 e 9-90, os quais produziram mais raízes tuberosas que a ‘IAC 13’. Na 
sequência de produtividade temos o seguinte resultado: para a colheita aos 21 meses da safra 
2011-2013 IAC 14>78-02=179-02>9-90>IAC 13> IAC 90; para a colheita aos 18 meses da 
safra 2012-2014 IAC 14>9-90>78-02=179-02>IAC 13> IAC 90. Como só foi feita uma 
colheita aos 12 meses não foi possível comparar as duas safras, porém para essa colheita da 
safra 2011-2013 temos a seguinte sequência produtiva: 179-02>IAC 14> IAC 13> 9-90=78-
02> IAC 90. 

Conclusão 

• A cultivar IAC 14 foi a mais produtiva nas colheitas tardias; 
• Os clones 9-90, 78-02 e 179-02 foram iguais ou superiores à IAC 13 e IAC 90 em 

produtividade de raízes. 
• A cultivar IAC 14 apresentaram maiores ganhos econômicos comparativos À IAC 13. 
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Temática: Fitotecnia 
 

Resumo  

As espécies silvestres do gênero Manihot dispõem genes que podem ser utilizados na 
obtenção de novas variedades. Entretanto, diferentemente da mandioca cultivada, algumas 
espécies silvestres não podem ser propagadas por estaquia, visto que o enraizamento e a 
regeneração de estacas simples praticamente não acontecem. Neste sentido, o objetivo deste 
trabalho foi utilizar o método da alporquia para propagar espécies de Manihot de difícil 
enraizamento. Como material vegetal foram utilizadas estacas de três espécies silvestres de 
Manihot consideradas de difícil enraizamento (M. peruviana, M. flabelifolia e M. anomala) e 
como controle foram utilizadas estacas de M. cartaginensis, espécie de fácil enraizamento. As 
alporquias foram realizadas no campo experimental do Banco Ativo de Germoplasma da 
Embrapa Mandioca e Fruticultura e após 30 dias as estacas enraizadas foram seccionadas e 
plantadas em vasos plásticos contendo três tipos de substratos: s1 – areia lavada; s2 – fibra de 
coco:vivato (1:1) e s3 - vivato, terra vegetal e areia lavada (1:1:1). Foi avaliado o percentual 
de plantas vivas após 60 dias de plantio. Todos os alporques apresentaram desenvolvimento 
de raízes no campo e regeneração de plantas em telado. Entre as espécies de difícil 
enraizamento, M. flabellifolia foi a que apresentou maior percentual de plantas vivas após 60 
dias (85%) enquanto de M. peruviana apresentou o menor (20%). Os resultados mostraram 
que a utilização da alporquia é eficiente para propiciar o enraizamento de estacas de difícil 
enraizamento. 
 
Palavras Chave: Conservação de germoplasma, mandioca, propagação vegetativa.  

Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma planta nativa do Brasil, pertencente à 
classe das Dicotiledôneas, ordem Euphorbiales, família Euphorbiaceae e ao gênero Manihot. 
São reconhecidos dois centros de diversidade de espécies, um no planalto central do Brasil 
com a maior parte das espécies e outro na costa oeste do México. Existem aproximadamente 
100 espécies neste gênero com porte de plantas variando herbáceo a arbóreo (CARVALHO, 
2005). 

A mandioca, única espécie cultivada do gênero Manihot, é uma das culturas 
alimentares mais importantes nas regiões tropicais e subtropicais no mundo, ocupando 
posição de destaque entre as principais fontes de energia alimentar em termos de consumo 
calórico global classificado abaixo do trigo, arroz, milho e sorgo (ADEYEMO, 2009). 

As espécies silvestres do gênero Manihot dispõem genes que podem ser usados para a 
obtenção de novas variedades. Entretanto, diferentemente da mandioca cultivada, a 
propagação por estacas dessas espécies  não se tem revelado uma metodologia promissora, 
visto que  dificilmente enraízam e a regeneração do indivíduo não acontece.  
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Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência do uso de 
alporquia para a propagação de espécies de difícil enraizamento no gênero Manihot. 

 

Material e Métodos 

Todo trabalho foi realizado na Embrapa Mandioca e Fruticultura. Como material 
vegetal foram utilizadas estacas de três espécies silvestres de Manihot, consideradas de difícil 
enraizamento (M. peruviana, M. flabellifolia e M. anomala) e como controle foram utilizadas 
estacas de M. cartaginensis, considerada de fácil enraizamento. 

Os alporques foram realizados em plantas mantidas no campo experimental do 
Banco Ativo de Germoplasma da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Após o anelamento, foi 
adicionado uma pequena porção de solo umidecido no corte em saco plástico transparente 
(Figura 1). 

 

Figura 1. Preparo de alporquias. A e B – Anelamento com auxílio de um canivete. C – 
adição de substrato. D – Fechamento do saco plástico em forma de ‘bombom’. 

 

Após o enraizamento, as estacas foram coletadas e levadas para o telado, onde 
foram plantadas em vasos plásticos contendo três tipos de substratos: s1 – areia lavada; s2 – 
fibra de coco:vivato (1:1) e s3 - vivato, terra vegetal e areia lavada (1:1:1). As avaliações 
ocorreram semanalmente e após 60 dias foi realizada a avaliação final das seguintes variáveis: 
percentagem de plantas vivas, comprimento do maior broto (CRBO) em cm, número de 
folhas verdes (NFVE), número de folhas senescentes (NFS) e número de raízes. 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial (4 x 
3) sendo quatro espécies e três tipos de substrato, com três repetições, sendo que cada 
repetição se constituiu de três estacas. As análises estatísticas foram realizadas utilizando o 
programa estatístico SAS 2008, e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 1% de 
probabilidade.  
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Resultados e Discussão 

Foi observado o desenvolvimento de raízes nas quatro espécies avaliadas 
aproximadamente 30 dias após a realização dos alporques (Figura 2). O procedimento 
estimulou a emergência de raízes na região do anelamento, evidenciando a eficiência desta 
técnica para genótipos de difícil enraizamento. 

 

 

Figura 2. Estaca de Manihot esculenta subsp. flabellifolia enraizada 30 dias após a 
realização da alporquia.  

Houve diferença significativa entre os tratamentos avaliados e, como esperado, a 
espécie M. carthaginensis foi a que apresentou maior percentual de plantas regeneradas e 
vivas (100%) após 60 dias de plantio. Para esta espécie não houve influência do substrato. 
Enquanto isso, a espécie M. esculenta subsp. peruviana foi a que apresentou o percentual 
mais baixo de sobrevivencia aos 60 dias após o plantio, com apenas 20% de plantas vivas em 
S1 e S3 (Tabela 1). Os melhores resultados foram obtidos nestes dois substratos para todas as 
espécies, enquanto que em S2 apenas o controle sobreviveu. Esses resultados mostram a forte 
genótipo-dependência do enraizamento de estacas de espécies de Manihot. 
 
Tabela 1. Percentagem de plantas vivas após 60 dias em função da espécie e substrato (S1 – 
areia lavada, S2 – fibra de coco:vivato (1:1) e S3 - vivato, terra vegetal e areia lavada (1:1:1). 
 Plantas vivas (%)  
Espécie S1 S2 S3 Total 
Manihot carthaginensis 100Aa 100Aa 100Aa 100 
Manihot esculenta subsp. flabellifolia 80Aa 0Bb 90Aa 85 

Manihot esculenta subsp. peruviana 20Ca 0Bb 20Ba 20 
Manihot anomala 40Ba 0Bb 33Ba 37 
*Médias seguidas da mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna não diferem entre si pelo 
teste de Tukey a 1% de probabilidade. 

 
As espécies apresentaram diferenças significativas entre elas para as variáveis CRBO, 

NFVE e NRA. Entre as espécies de difícil enraizamento, M. esculenta subsp. flabellifolia foi 
a que apresentou médias mais elevadas (Tabela 2). Quanto aos substratos, houve diferença 
significativa apenas na variável número de raízes, sendo o substrato 1, areia lavada, o que 
propiciou maior número de raízes em média (12,26), podendo assim este ser considerado 
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como a melhor alternativa para o enraizamento destas estacas. 
 

Tabela 2. Valores médios do comprimento do maior broto (CRBO) em cm, número de folhas 
verdes (NFVE), número de folhas senescentes (NFS) e número de raízes de espécies 
silvestres de Manihot em função da espécie. 
Espécie CRBO NFVE NFS NRA 
M. carthaginensis 7,35a 4,96a 1,19a 18,4a 
M. esculenta subsp. flabellifolia 1,78b 4,25a 1,07a 6,53b 
M. esculenta subsp. peruviana 1,06b 1,11b 0,07a 1,33c 
M. anomala 1,16b 1,00b 0,41a 2,26c 
*Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 1% de probabilidade. 
 

Tabela 3. Valores médios do comprimento do maior broto (CRBO) em cm, número de folhas 
verdes (NFVE), número de folhas senescentes (NFS) e número de raízes de espécies 
silvestres de Manihot em função do diferente tipo de substrato. 

Substrato CRBO NFVE NFS NRA 
S1 5,34a 4,30a 1,43a 12,26a 
S2 3,50a 2,95a 1,05a 6,81b 
S3 4,13a 4,03a 1,52a 7,30b 

*Médias seguidas da mesma letra linha não diferem entre si pelo teste de Tukey a 1% de probabilidade. 
 

Conclusão 

O uso da alporquia foi eficiente para propagar Manihot esculenta subsp. flabellifolia e 
Manihot anomala. O substrato areia lavada é o mais indicado para propagação de Manihot.  
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Temática: Matologia 

 

Resumo 

A cultura da mandioca pode apresentar perdas de produção se as plantas daninhas não forem 
controladas adequadamente. Assim, objetivou-se avaliar a seletividade e a eficiência de 
misturas em tanque de herbicidas na cultura da mandioca. O delineamento utilizado foi de 
blocos inteiramente ao acaso com quatro repetições, sendo os tratamentos constituídos pelas 
aplicações dos seguintes herbicidas: clomazone (1260 g ha-1), clomazone + sulfentrazone 
(1260 + 600 g ha-1), clomazone + diclosulam (1260 + 35 g ha-1), clomazone + S-metolachlor 
(1260 + 1440 g ha-1), metribuzin (480 g ha-1), metribuzin + sulfentrazone (480 + 600 g ha-1), 
metribuzin + diclosulam (480 + 35 g ha-1) e metribuzin + S-metolachlor (480 + 1440 g ha-1), 
além de duas testemunhas, uma capinada e uma não capinada. A mistura de clomazone + 
sulfentrazone (1260 + 600 g ha-1) foi a mais eficiente e seletiva. As misturas clomazone + S-
metolachlor (1260 + 1440 g ha-1) e metribuzin + sulfentrazone (480 + 600 g ha-1) 
apresentaram bom potencial de eficiência e seletividade. O metribuzin (480 g ha-1) e 
metribuzin + S-metolachlor (480 + 1440 g ha-1) foram pouco eficientes. Não foram seletivas 
as misturas com diclosulam. 
 
Palavras Chave: Manihot esculenta L. Cranz; mistura em tanque; residual; planta daninha. 

Introdução 

A cultura da mandioca (Manihot esculenta L. Crantz) apresenta grande importância 
para a alimentação humana e animal. Dentre os fatores bióticos que afetam a sustentabilidade 
das áreas de produção de mandioca destaca-se a interferência causada pelas plantas daninhas, 
as quais geram graves danos e reduzem significativamente a produtividade da cultura. Foram 
registrados potenciais de danos por plantas daninhas à cultura de até 100%, variando com a 
cultivar e o ano de cultivo (Johanns & Contiero 2006, Biffe et al. 2010). 

Os herbicidas além de apresentarem custo inferior à capina manual, podem 
proporcionar controle excelente (> 90%) das plantas daninhas até 105 dias após a aplicação 
(Scariot et al. 2013). Este período mostra-se superior ao PTPI de 90 dias determinado por 
Johanns & Contiero (2006). 

Ressalta-se que uma única molécula herbicida não é capaz de controlar toda a gama 
de espécies daninhas que ocorrem durante o período do cultivo, mesmo para produtos de 
amplo espectro (Carvalho et al. 2010, Raimondi et al. 2010, Kudsk et al. 2012). Desta 
maneira, a mistura em tanque de herbicidas pode ser uma medida para resolver deficiências 
de uma molécula sobre o controle de uma ou mais espécies de plantas daninhas além de 
biótipos resistentes (Monquero et al. 2001). 

A hipótese do presente estudo baseou-se no fato de que o clomazone e o metribuzin, 
herbicidas pré-emergentes registrados para a cultura da mandioca, apresentam eficiência 
limitada sobre algumas espécies de plantas daninhas, problema que pode ser resolvido com o 
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uso de misturas em tanque com o sulfentrazone, diclosulam e S-metolachlor. Desta maneira, o 
objetivo foi avaliar a seletividade e a eficiência de misturas em tanque de herbicidas na 
cultura da mandioca cultivada para fins industriais. 

 

 Material e Métodos 

O experimento foi conduzido na estação experimental do Instituto Agronômico do 
Paraná (IAPAR) em Porto Mendes, distrito do município de Marechal Cândido Rondon no 
Estado do Paraná. 

O plantio foi realizado no dia 21/09/2013, em sistema de plantio direto, a cultivar 
selecionada para o experimento foi a ‘Baianinha’ e adotou-se o espaçamento entrelinhas de 
0,9 m e 0,65 m entre plantas. Utilizou-se como adubação de base 350 kg ha-1 do fertilizante 
formulado 0-16-16.  

O delineamento utilizado foi de blocos inteiramente ao acaso com quatro repetições, 
cada parcela foi constituída por 4 linhas com 5 m de comprimento cada, totalizando em 
parcelas de 18 m2. Para fim das avaliações considerou-se como área útil apenas as duas linhas 
centrais de cada parcela, excluindo-se 50 cm de suas extremidades. 

Os tratamentos avaliados foram: clomazone (1260 g ha-1), clomazone + sulfentrazone 
(1260 + 600 g ha-1), clomazone + diclosulam (1260 + 35 g ha-1), clomazone + S-metolachlor 
(1260 + 1440 g ha-1), metribuzin (480 g ha-1), metribuzin + sulfentrazone (480 + 600 g ha-1), 
metribuzin + diclosulam (480 + 35 g ha-1) e metribuzin + S-metolachlor (480 + 1440 g ha-1), 
além de duas testemunhas, uma capinada e uma não capinada. As aplicações foram realizadas 
no dia 25/09/2013 utilizando-se um pulverizador costal pressurizado a CO2 equipado com 
uma barra com seis pontas da marca Teejet® modelo TT11002VP, a pressão de trabalho 
empregada foi de 3,6 kgf cm-2 para obter vazão de 200 L ha-1.  As aplicações foram iniciadas 
às 14:30h e estenderam-se até às 15:00h e as condições climáticas durante as aplicações 
corresponderam a temperatura de 22,3oC, umidade relativa de 50% e velocidade do vento de 
1,52 m s-1. 

Aos 70 dias após a aplicação (DAA) realizou-se a avaliação do controle das plantas 
daninhas e da fitotoxidez dos tratamentos sobre a cultura, por meio de uma escala percentual 
de notas visuais. Também avaliou-se o altura (cm) das plantas de mandioca aos 87 dias após o 
plantio (DAP). 

A colheita das plantas de mandioca ocorreu no dia 05/07/2014, aos 287 DAP. 

Os resultados foram submetidos à análise de variância e comparação de médias pelo 
método Scott-Knott, a 5% de significância, utilizando-se o programa estatístico SISVAR. 

 

Resultados e Discussão 
De modo geral, as misturas em tanque proporcionaram efeito residual mais 

prolongado em relação à aplicação de clomazone ou metribuzin isolados (Tabela 1). 
O tratamento com metribuzin (480 g ha-1) apresentou controle insatisfatório das 

plantas daninhas (<80%) em todas as avaliações realizadas. Os herbicidas clomazone  
(1260 g ha-1) e a mistura de metribuzin + S-metolachlor (480 + 1440 g ha-1) apresentaram 
controle insatisfatório (<80%) aos 70 DAA. A mistura de clomazone + S-metolachlor 
proporcionaram controle satisfatório (≥80% <90%) até os 70 DAA. Por fim, as misturas de 
clomazone + sulfentrazone (1260 + 600 g ha-1), clomazone + diclosulam (1260 + 35 g ha-1), 
metribuzin + sulfentrazone (480 + 600 g ha-1) e metribuzin + diclosulan (480 + 35 g ha-1) 
foram altamente eficientes até os 70 DAA. Resultados semelhantes foram obtidos por Scariot 
et al. (2013). 

Pode-se observar que as misturas clomazone + diclosulam (1260 + 35 g ha-1) e 
metribuzin + diclosulam (480 + 35 g ha-1) causaram maior fitotoxidez à cultura, representada 
por danos visuais à parte aérea aos 70 DAA, redução de porte (87 DAP) e da produtividade de 
raízes de mandioca. Esses resultados indicam que o diclosulam não é seletivo à cultura da 
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mandioca, o que pode ser explicado pelo fato deste ser um herbicida inibidor da acetolactato 
sintase (ALS). 

A mistura de clomazone + sulfentrazone (1260 + 600 g ha-1) demonstrou ser a mais 
seletiva para a cultura da mandioca. Entretanto, Oliveira Jr et al. (2001) verificou que o 
sulfentrazone (600 g ha-1) aplicado à cultivar ‘Espeto’, em solo arenoso (29% de argila e 70% 
de areia), não foi seletivo à cultura. Deste modo, deve-se ter atenção com relação ao uso do 
sulfentrazone de acordo com o tipo de solo e variedade para evitar perdas de produtividade. 

 
 

Tabela 1. Porcentagem de controle das plantas daninhas, fitotoxicidade dos herbicidas sobre 
as plantas da mandioca aos 70 dias após a aplicação dos herbicidas, altura média das plantas 
de mandioca aos 87 dias após o plantio e a produtividade de raízes. 

Tratamentos 
Dose Controle Fitotoxidade Altura Produtividade 

(g ha-1) (%) (%) (cm) (Mg ha-1) 

Testemunha 
capinada 

─ 100a 0,0a 77,4a 59,1a 

Testemunha 
não capinada 

─ ─ 
 

0,0a 67,1a 21,6d 

Clomazone 1260 78,8c 0,0a 72,4a 43,2b 

Clomazone + 
Sulfentrazone 

1260 + 600 91,8a 2,5a 68,4a 57,5a 

Clomazone + 
Diclosulam 

1260 + 35 94,3a 47,5c 40,9c 24,2d 

Clomazone + 
S-Metolachlor 

1260 + 1440 85,0b 0,0a 72,6a 39,5b 

Metribuzin 480 42,5d 0,0a 75,4a 34,0c 

Metribuzin + 
Sulfentrazone 

480 + 600 93,0a 3,8a 67,5a 45,1b 

Metribuzin + 
Diclosulam 

480 + 35 88,8a 33,8b 51,8b 29,3c 

Metribuzin + 
S-Metolachlor 

480 + 1440 73,8c 1,3a 70,2a 20,8d 

F(tratamentos) ─ 39,01** 180,96** 12,69** 31,68** 

CV (%) ─ 6,64 28,63 9,59 13,25 

** Significativo no teste F a 1% de erro (p<0,01); Médias seguida pelas mesmas letras, dento de cada 
coluna, não diferem-se pelo teste de Scott-Knott a 5% de erro. 

 
A produtividade e a fitointoxicação causada pelas misturas de clomazone + S-

metolachlor (1260 + 1440 g ha-1) e metribuzin + sulfentrazone (480 + 600 g ha-1) não se 
diferiram estatisticamente das aplicações de clomazone e metribuzin isolados (herbicidas 
registrados para cultura), logo pode-se inferir que essas misturas foram seletivas. 

Destaca-se que apesar da mistura de metribuzin + S-metolachlor (480 + 1440 g ha-1) 
ter demonstrado baixa fitotoxicidade à mandioca, houve também baixo rendimento de raízes 
devido ao controle deficiente da comunidade de plantas daninhas.  

Verificou-se que as misturas clomazone + diclosulam (1260 + 35 g ha-1) e metribuzin 
+ diclosulam (480 + 35 g ha-1), apesar de demonstrarem controle excelente das plantas 
daninhas, também causaram maior fitotoxidez à cultura, representada por danos visuais à 
parte aérea aos 70 DAA, redução de porte (87 DAP) e da produtividade de raízes de 
mandioca. Esses resultados indicam que o diclosulam não é seletivo à cultura da mandioca, o 
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que pode ser explicado pelo fato deste ser um herbicida inibidor da acetolactato sintase 
(ALS). 

Destaca-se que o uso de mistura em tanque pode aumentar o residual e o espectro de 
controle das plantas daninhas e garantir a seletividade para a cultura da mandioca 
‘Baianinha’. 

 

Conclusão 

Com base nos dados obtidos, pode-se concluir que a mistura de clomazone + 
sulfentrazone (1260 + 600 g ha-1) foi a mais eficiente e seletiva à cultura. As misturas 
clomazone + S-metolachlor (1260 + 1440 g ha-1) e metribuzin + sulfentrazone (480 + 600 g 
ha-1) apresentaram bom potencial de eficiência e seletividade, equivalente aos produtos 
registrados clomazone e metribuzin. 

O metribuzin (480 g ha-1) e metribuzin + S-metolachlor (480 + 1440 g ha-1) foram 
pouco eficientes no controle das plantas daninhas. As misturas de herbicidas com diclosulam, 
apesar de altamente eficientes no controle das plantas daninhas, não foram seletivas à cultura 
da mandioca ‘Baianinha’. 

. 
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Resumen  

El objetivo del trabajo fue evaluar un sistema de control cultural de malezas en el 
cultivo de mandioca, basado en la posición de plantación de estacas y en la densidad de 
plantas en el nordeste de Argentina. El ensayo se realizó en el Campo Experimental de la 
Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE, en la Provincia de Corrientes (27º 28’ Lat. S y 
58º 16’ Long. O). Se establecieron 8 tratamientos definidos por 2 cultivares (Palomita y 
Blanca de Santa Catarina), 2 posiciones de plantación de estacas (horizontal y vertical) y 2 
densidades (10.000 y 20.000 pl ha-1) que se distribuyeron en bloques completos al azar con 3 
repeticiones. El cv Palomita (PA), debe ser plantado vertical para obtener elevados 
rendimientos, dado que brota antes, duplica el número de tallos, desarrolla mayor biomasa 
aérea e intercepta mayor radiación logrando producir 12 Tn de raíces por hectárea. El cv 
Blanca de Santa Catarina (BSC) presentó un comportamiento similar, pero su rendimiento 
potencial alcanza las 19 Tn de raíces por hectárea. Al duplicar la densidad de plantas se 
observó mayor control de malezas, pero no se modificó el rendimiento. Se recomienda 
continuar utilizando 10.000 pl ha-1 pero asociado a la plantación vertical 
 
Palabras clave: malezas, convivencia, rendimiento 

Introducción 

Las malezas representan un problema de gran importancia en la mayoría de los 
cultivos comerciales y son tenidas como uno de los principales componentes del 
agroecosistema de la mandioca que interfieren con su crecimiento y productividad 
Alburquerque et al., 2008) y suelen ser un factor determinante de su desarrollo y rendimiento 
(Calle, 2002). Las estacas de mandioca demoran entre diez y quince días para brotar, siendo 
muy poco competitiva con las malezas en esta primera fase. Debido al lento crecimiento 
inicial del cultivo, los 60 primeros días después de la plantación (DDP), hasta que el canopeo 
logre cubrir y sombrear el entresurco; resultan decisivos en el futuro de la plantación de 
mandioca, llegando a reducciones de hasta el 90 % (Silva, 2012). Es necesario integrar 
métodos de control, el manual mediante carpidas con suficiente y oportuna mano de obra 
disponible es apto para los pequeños productores regionales. El control químico, resulta 
demasiado oneroso y si bien la aplicación de herbicidas preeemergentes reducen el 
crecimiento de malezas solo los primeros 45-50 DDP, inevitablemente debe complementarse 
posteriormente con otros controles no habiendo posemergentes selectivos, salvo la aplicación 
dirigida. Finalmente, el control cultural es particularmente deseable, dado que agrupa 
prácticas agronómicas específicas que logran hacer que el cultivo sea más competitivo que las 
malezas. El objetivo de este trabajo ha sido evaluar un sistema de control cultural de malezas 
en el cultivo de mandioca, basado en la posición de plantación de estacas y en la densidad de 
plantas en las condiciones agroecológicas del nordeste de Argentina. 

Métodos y Materiales 

El ensayo se realizó en el Campo Didáctico-Experimental de la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la UNNE, ubicado en la Provincia de Corrientes (27º 28’ Lat. S y 58º 16’ Long. 
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O), República Argentina. El clima en la región se clasifica como mesotermal húmedo, Cf w’a 
(h). El suelo es Udipsamment árgico, mixta, hipertérmica, es arenoso, con baja fertilidad pero 
excelentes condiciones físicas. Se evaluó el comportamiento de dos cultivares de mandioca, 
Palomita y Blanca de Santa Catarina. El primero, no ramifica y posee lóbulos foliares 
lineares; el segundo es de mayor porte, ramifica y posee lóbulos foliares lanceolados. A los 
fines de estudiar los efectos de las posiciones de plantación de las estacas (horizontal y 
vertical) dispuestas con dos marcos de plantación (1x 1 y 1 x 0.5 m) de ambos cultivares, se 
establecieron 8 tratamientos (Tabla 1). Las densidades de 10.000 y 20.000 pl ha-1 quedaron 
determinadas por sendos marcos de plantación. Los tratamientos se distribuyeron en bloques 
completos al azar con 3 repeticiones y 8 plantas por parcela. La plantación se realizó en fecha 
tardía (5/11), sin irrigación suplementaria. Se fertilizó con  275 Kg de urea ha-1, 62 Kg.ha-1    
de Superfosfato Triple y 250 Kg.ha-1 de Cloruro de Potasio. Las estacas horizontales medían 
10 cm y las estacas verticales 20 cm de longitud. 

 
Tabla 1.Descripción de los tratamientos del experimento de evaluación 

Tratamiento Cultivar Posición de estaca  Densidad de pl ha-1 

1 Palomita Horizontal 10.000 
2 Blanca de Santa Catarina Horizontal 10.000 
3 Blanca de Santa Catarina Vertical  10.000 
4 Palomita Vertical  10.000 
5 Palomita Vertical  20.000 
6 Blanca de Santa Catarina Horizontal 20.000 
7 Palomita Horizontal 20.000 
8 Blanca de Santa Catarina Vertical  20.000 

 
 

Se midieron diferentes variables: i) Porcentaje de Brotación de estacas (%): 10, 17 y 
24 DDP, se tomó como referencia la observación de la primera hoja expandida; ii) Peso Seco 
de malezas (g m-2): se realizaron 3 muestreos, entre los que se establecían intervalos de 
desmalezado, 0-30, 31-60 y 61-90 DDP. En un lugar al azar de la superficie de cada 
repetición, se colocaba un marco de metal de 1 m2 de donde se extraían todas las malezas 
presentes utilizando una azada. Luego se las secaba en estufa a 70°C hasta peso constante 
para determinar su peso seco; iii) Altura de Plantas (cm): se midieron 4 plantas al azar por 
repetición, 30, 60 y 90 DDP; iv) Número de tallos por planta: se contabilizaron en 4 plantas al 
azar por repetición, 150 DDP; v) Radiación interceptada por el cultivo (RIc%): mediciones 90 
y 150 DDP, con ceptómetro con sensor de radiación PAR , medida entre el suelo y la primera 
hoja verde, vi) Biomasa Fresca Aérea y Biomasa Radical (g pl-1): se cosecharon 210 DDP, se 
seccionaron en su parte aérea (hojas y tallos) y de raíces, y se pesaron. Los datos fueron 
evaluados por análisis de varianza y test de Duncan (0,10%), se utilizó el software InfoStat 
versión 2002. 

Resultados y discusión 
El cv BSC presentó una brotación más rápida, 10 DDP promediaba 50% de estacas 

brotadas, mientras el cv PA llegaba solo a 23%. En ambos, la plantación vertical favoreció la 
rápida brotación, resultó indiferente la densidad de plantación (Figura 1). 

También las máximas alturas y número de tallos por planta, se lograron en 
tratamientos asociados a plantación vertical, comportamiento que se mantuvo los primeros 90 
DDP, independientemente de la variedad y el distanciamiento (Tabla 2). 

La presencia de malezas aumentó hasta los 60 DDP y decreció luego de ese lapso 
(Tabla 3). Este resultado coincide con numerosos estudios que demuestran que este período 
determina la ventana crítica de competencia con el cultivo, y define la época conveniente para 
realizar las diferentes prácticas culturales (Albuquerque et al., 2008; Biffe et al., 2010; Silva, 
2012). Entre 0-30 DDP, la presencia de malezas no puede explicarse en respuesta a los 
tratamientos, posiblemente porque aún no hubo ocupación del espacio por el cultivo para 
generar estas diferencias. Entre 31-60 DDP, bajas densidadades sumada a la plantación 
horizontal, tradicionalmente utilizado por los agricultores de Argentina, se asocia a la máxima 
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incidencia de malezas (Tabla 3). Entre los 61-90 DDP se mantuvo la tendencia observada a 
entre los 31-60 DPP.  

 

 
Figura 1: Evolución de la Brotación de estacas (%) de los tratamientos a los 10, 17 y 24 días después 
de la plantación (DDP). 
 
Tabla 2: Altura de plantas (cm) y número de tallos por planta para cada tratamiento. 

 Altura de Plantas (cm) Número de Tallos 

TRAT 30 DDP 60 DDP 90 DDP 150 DDP 

1 14,58 A 26,58 A 72,21 AB 0,92 A 
2 16,97 A 41,00  B 89,04   BC 1,21 A 
3 32,04    C 71,25   C 130,67     D 2,63   C 
4 30,11    C 67,75   C 149,25       E 2,00  B 
5 24,71  B 51,67  B 94,58     C 2,00  B 
6 13,71 A 27,08 A 57,83 A 0,96 A 
7 16,96 A 42,42  B 71,79 AB 1,00 A 
8 31,00   C 65,17   C 143,67      DE 2,54   C 
CV% 13,87 16,57 11,61 16,30 
 

 
Letras iguales no hay diferencias significativas al 0.10% de acuerdo al test de Duncan. 
 
Tabla 3: Peso Seco de Malezas (g.m2) que crecieron en los tratamientos en tres momentos del cultivo 
durante los primeros 90 DDP. 

TRAT 0-30 DDP 31-60 DDP 61-90 DDP 

1 24,33 A 75,67   C 51,33 AB 
2  38,00 A 86,00   C 51,00 AB 
3 98,67  B 69,00 ABC 60,00 B 
4 57,33 AB 68,00 ABC 39,00 AB 
5 36,33 A 46,33 AB 32,00 AB 
6 74,33 AB 29,33 AB 38,67 AB 
7 32,33 A 52,33 AB 22,33 AB 
8 83,67 AB 24,33 A   9,33 A 
CV% 25,05 25,77 24,44 

 
Letras iguales no hay diferencias significativas al 0.10% de acuerdo al test de Duncan. 
 

En Febrero (90 DDP) los mayores %RIc se asociaron a la posición vertical en ambos 
cultivares (Tabla 4). En el cv PA bajo igual posición de estacas; la menor densidad favoreció 
la biomasa aérea individual. En el cv BSC, la biomasa aérea se vió favorecida por la 
plantación vertical. En cuanto al peso de raíces, los máximos se lograron con baja densidad 
(Tabla 4).  
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Tabla 4: Porcentaje de radiación interceptada por el cultivo (RIc%) en dos fechas de muestreo (90 y 
150 DDP) y partición de biomasa (g. pl-1) aérea y radical 210 DDP.  

 
TRAT 

                    RIc % 
90 DDP 

 
150 DDP 

Biomasa Aérea 
(g. pl-1) 

Biomasa Radical 
     (g. pl-1) 

1 30,57    A 36,58       B A   232,29 A         260,00 A 
2 39,29    A 75,51 D C B 1008,33 B            1404,17 D 
3 59,69 A B 90,43 D C  2173,96 D               1808,33 E 
4 55,13 A B 70,45 D C B 1445,83 C             1246,71 D 
5 34,03     A 50,70       B A           444,58 A                  667,04 B 
6 40,96     A 57,06    C B A           205,00 A              378,12 A 
7 43,19     A 48,36           A               97,92 A             215,63 A 

      8 80,32 B 97,64 D           1718,75 C               987,50 C 
CV %         26,41 23,45                23,54                  20,60 
 

 
Letras iguales no hay diferencias significativas al 0.10% de acuerdo al test de Duncan. 
 
Tabla 5. Rendimiento de raíces y biomasa aérea en Tn.ha-1 para los diferentes tratamientos. 

 10.000 pl.ha-1 20.000 pl.ha-1 10.000 pl.ha-1 20.000 pl.ha-1 
 Tn biomasa raíces.ha-1 Tn biomasa aérea.ha-1 
Palomita-Horizontal 2,6 (T1) 4,2 (T7) 2,3 (T1) 0,9 (T7) 
Palomita-Vertical 12 (T4) 12 (T5) 14 (T4) 4,4 (T5) 
Blanca-Horizontal 14 (T2) 6,4 (T6) 10 (T2) 2,0 (T6) 
Blanca-Vertical 18 (T3) 19 (T8) 21 (T3) 17 (T8) 

  
El cv PA, debe plantarse en posición vertical para obtener elevados rendimientos, 

dado que brota antes, duplica el número de tallos, desarrolla mayor biomasa aérea,  intercepta 
mayor radiación, produciendo 12 Tn de raíces ha-1. El cv BSC presentó un comportamiento 
similar, pero su rendimiento potencial alcanza las 19 Tn de raíces ha-1 (Tabla 5). 

Conclusión 

Al duplicar la cantidad de plantas por hectárea se observó mayor control de malezas, 
pero no se modificó el rendimiento. Por lo que se recomienda continuar utilizando el marco 
tradicional de 1x1 pero asociado a la plantación vertical. 
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Temática: Matologia 

Resumo  

Avaliaram-se os efeitos da matointerferência sobre a cultura da mandioca. O 
delineamento experimental foi o de blocos casualizados, com quatro repetições e os 
tratamentos esquematizados em dois grupos, duas formas de manejo do mato, no tocante à 
época de convivência ou controle das plantas infestantes, ou seja, por períodos de 30, 60, 90, 
120, 150, 180, 210, 240, 270 e 360 dias a partir do plantio. No primeiro grupo, a cultura 
conviveu com o mato por períodos crescentes desde o plantio e, no segundo grupo, a cultura 
foi submetida a períodos crescentes de controle do mato, também a partir do plantio. Os 
dados sugerem que dentre as 38 espécies de plantas infestantes, inseridas em 13 famílias 
botânicas, 9 espécies foram consideradas como as principais. A análise para a produtividade 
de raízes evidenciaram que os pontos podem ser explicados pela equação sigmoidal de 
Boltzman. A duração dos períodos críticos de prevenção das interferências, para a 
produtividade de raízes variou de 40 a 191 e de 76 a 160 dias após o plantio, respectivamente, 
em função da porcentagem de perda de produção de raízes tuberosas, ou seja, se a perda de 
produção aceitável é de 2,5% ou se é de 10,0%. 
 
Palavras Chave: Manihot esculenta, matointerferência, períodos de controle. 

Introdução 

A cultura da mandioca possui lento crescimento inicial, o que deixa o solo 
descoberto, facilitando dessa forma o desenvolvimento de plantas daninhas que competem 
pelos fatores de produção. Segundo Peressin (1997), as perdas de produção causadas pelo 
mato, nesta cultura, são bastante variáveis em função, principalmente, da diversidade de 
situações nas quais a cultura pode ser instalada (época de plantio muito extensa e variada de 
região para região), ou conduzida (por um ciclo vegetativo ou por dois ciclos vegetativos). 
Sendo que o período de plantio é muito extenso (maio a outubro), podendo ser dividido em 
dois: maio a julho (plantio antecipado ou do período seco) e setembro a outubro (plantio do 
início das chuvas). 

No presente trabalho avaliaram-se os efeitos de comunidades infestantes naturais, 
submetidas a diferentes períodos de controle, sobre o crescimento e a produtividade da cultura 
da mandioca, com plantio no período seco, em Campinas – SP, em mandiocais conduzidos 
com um ciclo vegetativo. 

Material e Métodos 

Este experimento de campo foi conduzido no município de Campinas - SP, em 
Latossolo Roxo Eutrófico, textura argilosa e o ensaio instalado em: 27-06-2006. A variedade 
de mandioca utilizada foi a SRT 59, plantada no espaçamento de 1,0 m entre linhas e 0,8 m 
entre plantas na linha. A adubação foi realizada com base nas análises dos solos, de 
conformidade com as recomendações do Instituto Agronômico (IAC). 

As parcelas experimentais foram constituídas de quatro linhas com treze plantas cada 
uma (4,0 x 10,4 m), sendo consideradas como área útil para avaliações as dezoito plantas 
centrais de cada parcela, num total de 14,4 m2. O delineamento experimental foi o de blocos 
casualizados, com quatro repetições e os tratamentos esquematizados em dois grupos 
distintos, isto é, duas formas de manejo do mato, no tocante à época de convivência ou 
controle das plantas infestante, ou seja, por períodos de 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 
270 e 360 dias a partir do plantio. No primeiro grupo de tratamentos (G1), a cultura conviveu 
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com o mato por períodos crescentes desde o plantio e, no segundo grupo de tratamento (G2), 
a cultura foi submetida a períodos crescentes de controle do mato, também a partir do plantio. 

Por ocasião do término do período de convivência, assim como, por ocasião da 
colheita, as plantas infestantes foram avaliadas através de duas amostragens de 0,50 m2  (1,0 
m x  0,50 m), perfazendo uma área total de 1,0 m2.  As espécies foram identificadas, 
quantificadas e, no laboratório, lavadas e secadas em estufas de circulação forçada de ar, a 70-
75°C, até peso constante. A biomassa seca foi avaliada em balança de precisão de 0,01 g. 
Calculou-se, para cada população de planta infestante, a densidade relativa, a frequência 
absoluta e relativa, a dominância relativa e o índice de valor de importância, após o que, de 
conformidade com o método de cálculo apresentado por Mueller-Dombois & Ellemberg 
(1974), calculou-se a importância relativa. 

Imediatamente antes da colheita, na área útil de cada parcela, determinou-se a 
porcentagem de estande final. Por ocasião da colheita foi determinado o peso da produção de 
raízes tuberosas, da parte aérea e a produção total, na área útil de cada parcela. De posse 
destes dados também se determinou o índice de colheita (IC). Os dados obtidos foram 
convertidos à produtividade expressos em t/ha. Uma amostra de aproximadamente 3,0 kg de 
raízes tuberosas, por parcela, foi retirada para se determinar a porcentagem de matéria seca 
das raízes. Os efeitos de períodos crescentes, de convivência ou de controle das plantas 
infestantes, na produção de raízes tuberosas foram avaliados por regressões, usando o 
software ORIGIN (1994) para ajustar as equações.  

Resultados e Discussão 
Na área experimental ocorreram 38 espécies de plantas infestantes inseridas em 13 

famílias botânicas. A importância relativa, calculada conforme Mueller-Dombois & 
Ellemberg (1974), reflete o balanço dos três índices fitossociológicos citados, sendo uma 
avaliação mais ponderada das populações. Em função disso, optou-se por selecionar as 
principais espécies de plantas infestantes, em função deste índice. As principais espécies de 
plantas infestantes que ocorreram foram: Bidens pilosa, Digitaria horizontalis, Sida spp., 
Panicum maximum, Gamochaeta spicata, Richardia brasiliensis, Digitaria insularis, 
Eupatorium pauciflorum e Brachiaria plantaginea. 

Todas as espécies de plantas infestantes podem afetar as culturas, mas algumas são 
observadas em maior número e com maior frequência em certos locais e em certas culturas, 
sendo consideradas como as principais. Os dados da presente pesquisa sugerem que B. pilosa, 
D. horizontalis, Sida spp., P. maximum, G. spicata, R. brasiliensis, D. insularis, E. 
pauciflorum e B. plantaginea podem vir a ser consideradas espécies de grande importância na 
cultura da mandioca, no primeiro ciclo vegetativo, no Estado de São Paulo.  

Analisando-se as principais plantas daninhas que ocorreram no experimento, em 
relação às principais plantas daninhas que ocorrem na cultura da mandioca, pode-se dizer que: 
das 9 plantas daninhas que estão sendo analisadas 7 estão entre as principais plantas daninhas 
do Estado de São Paulo (Peressin, 2013), 5 entre as principais plantas daninhas do Brasil 
(Carvalho et al., 2006) e 2 entre as principais plantas daninhas do mundo (Holm et al., 1977), 
evidenciando assim que a pesquisa foi bastante representativa. 

 Na Tabela 1, estão apresentadas as respectivas análises da variância. Observa-se que, 
pela análise de variância o F (MxT) foi sempre significativo (Tabela 1). Desta forma, pode-se 
considerar que, de maneira geral, o efeito do período de convivência é dependente do manejo. 
Isto é, se pertence ao primeiro grupo de tratamentos (G1), quando a cultura conviveu por 
períodos crescentes com a comunidade infestante ou se pertence ao segundo grupo de 
tratamentos (G2), em que a comunidade infestante se desenvolveu após períodos crescentes 
de controle das mesmas. Observa-se que à medida que se aumentou o período de convivência 
da cultura com o mato, mais drásticas foram os efeitos da matointerferência sobre a 
produtividade e componentes de produção da cultura. 

Embora apresentados os resultados de estande, produtividade de raízes, parte aérea e 
total, bem como, o índice de colheita e a matéria seca das raízes as discussões devem se 
concentrar na parte econômica mais importante da planta: as raízes tuberosas. Na Tabela 2,  
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Tabela 1.  Análises da variância para os efeitos dos períodos de convivência de plantas 
infestantes com a cultura da mandioca em alguns componentes da produção de mandioca. 
Período de Estande Produtividade Índice de Matéria seca 
convivência (%) Raízes Parte aérea Total colheita das Raízes 
(dias)  (t/ha) (t/ha) (t/ha) (%) (%) 
0-30  88,75 24,61 11,91 36,52 67,30 32,79 
0-60  87,50 24,89 12,30 37,19 67,03 31,39 
0-90  83,75 22,50 11,40 33,90 66,25 30,77 
0-120 73,75 13,53 6,88 20,41 66,18 29,82 
0-150 78,75 9,99 4,77 14,71 67,32 29,55 
0-180 76,25 4,40 3,54 7,94 54,84 28,63 
0-210 66,25 1,73 1,83 3,56 48,18 29,33 
0-240 37,50 0,88 0,84 1,73 32,21 29,43 
0-270 27,50 0,05 0,50 0,56 8,11 32,38 
0-360 55,00 0,61 0,86 1,46 44,91 33,59 
30-360 76,25 1,54 1,87 3,41 37,66 34,49 
60-360 87,50 6,14 5,19 11,33 53,33 35,40 
90-360 88,75 11,11 6,70 17,81 62,61 33,79 
120-360 88,75 15,28 8,82 24,1 63,54 34,24 
150-360 88,75 24,55 13,53 38,08 64,34 32,83 
180-360 83,75 25,58 14,64 40,22 63,49 32,46 
210-360 96,25 23,96 12,73 36,69 65,42 31,93 
240-360 88,75 25,79 14,12 39,91 64,61 32,64 
270-360 85,00 24,62 12,23 36,85 66,81 30,76 
0 (Test.) 88,75 24,03 12,99 37,02 65,19 30,55 
F-Blocos 1,82ns 0,05ns 1,31ns 0,17ns 0,44ns 2,09ns 
F-Tratamentos 9,69** 91,30** 60,40** 92,26** 12,18** 3,22** 
CV (%) 15,00 15,15 16,72 14,19 15,73 6,79 
F-Manejo (M) 57,93** 269,76** 265,24** 328,52** 18,18** 20,15** 
F-Tempo (T) 6,37** 5,55** 5,07** 6,37** 7,74** 1,96ns 
F-(M x T) 7,65** 157,23** 92,97** 160,34** 15,94** 2,60* 
*   Significativo ao nível de 5 % de probabilidade.  **  Significativo ao nível de 1 % de probabilidade.  ns  Não significativo ao 
nível de 5 % de probabilidade. 
 

são apresentados os dados de produtividade da cultura em função de ambos os grupos de 
tratamentos, estimados segundo as equações de regressão polinomial e de Boltzman. 

A análise de regressão polinomial para a produtividade de raízes tuberosas pelas 
plantas de mandioca mostrou tendência cúbica e tendência quadrática, respectivamente para o 
manejo G1 e G2. Entretanto em ambas as situações, as equações polinomiais apresentaram-se 
com forte componente linear. Sendo que seus coeficientes de determinação tenham sido 
superiores a R2  = 0,94506 e significativos, para ambas as formas de manejo (G1 ou G2). 

Os referidos dados também podem ser devidamente explicados pela equação 
sigmoidal de Boltzman, com coeficientes de determinação superiores a R2 = 0,9885 onde: Y = 
((A1 - A2) / (1 + exp((x - xo) / dx))) + A2,  onde: Y é a resposta analisada; x é a época de 
amostragem (idade da planta, expressa em dias após plantio); A1 é o valor teórico inicial da 
resposta; A2 é o valor teórico final da resposta; xo é o ponto de 50% de resposta e inflexão e 
o dx é função da taxa de acúmulo. 

Para escolher o melhor dos modelos, optou-se pelo critério da variância residual 
amostral (σ2). Será melhor o modelo que tiver menor σ2. Pelos dados da Tabela 2, conclui-se 
que o modelo de Boltzman é melhor. Peressin (1997) salienta que a melhor forma de 
determinar até quando a cultura deve ser mantida na ausência (PTPI) ou na presença (PAI) 
das plantas infestantes é através da relação custo/benefício e este custo benefício, 
principalmente no caso específico da cultura da mandioca, varia muito de ano para ano. 
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Tabela 2. Equações de regressão, valores da variância residual amostral (σ2) e valores de 
coeficiente de determinação (R2) entre a extensão do o período de convivência, em dias, da 
cultura da mandioca com a comunidade infestante (x) e a produtividade de raízes, em t/ha, de 
mandioca (y),nas duas condições de manejo da comunidade infestante: - G1 e; - G2. 
 Equações   σ2  R2 
Manejo Polinomial (P) Boltzman (B) P B  P B 
        

G1 25,360887+0,0086497301x-
0,0010306270x2-

0,0000022829346x3 

((25,314-0,45006) / 
(1+EXP((x-

132,44)/26,758)))+0,45006 

5,351
35689 

1,53
962 

 0,967
26 

0,99
553 

        
G2 -2,5757368+0,20838146x-

0,00037494933x2 
((0,44683-25,185)/(1+EXP((x-

98,505)/25,441)))+25,185 
7,045
04306

25 

2,56
382 

 0,945
06 

0,98
852 

Na Tabela 3 estão apresentadas diversas opções do PAI e do PTPI em função de 
diferentes porcentagens de perda de produção, calculados dentre as alternativas aqui testadas, 
pela forma considerada mais adequada, através das equações de Boltzman. 
Tabela 3. Duração do período que antecede as interferências (PAI) e período total de 
prevenção de interferências (PTPI) das plantas infestantes sobre a cultura da mandioca em 
função da porcentagem de perda de produção. 

% de perda de Produção (%) PAI PTPI 
2,5 40 191 
5,0 57 173 
7,5 68 168 
10,0 76 160 
12,5 82 154 
15,0 87 148 
17,5 93 143 
20,0 97 139 

(*) Calculada em função da testemunha (mantida por todo o primeiro ciclo na ausência das plantas infestantes). Os valores foram 
obtidos através das equações de regressões, sendo a produtividade de raízes da testemunha de 25,18 t/ha. 

Conclusão 

Comparando-se o modelo polinomial e o modelo de Boltzman, conclui-se que, no tocante à 
matocompetição na cultura da mandioca, o modelo de Boltzman é melhor. 
A duração dos períodos críticos de prevenção das interferências, para a produtividade de 
raízes variou de 40 a 191 e de 76 a 160 dias após o plantio, respectivamente, em função da 
porcentagem de perda de produção de raízes tuberosas, ou seja, se a perda de produção 
aceitável é de 2,5% ou se é de 10,0%. 
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Resumo  

A cultura da mandioca possui crescimento inicial lento, potencialmente agravando 
problemas como erosão e crescimento de plantas daninhas, assim culturas de ciclo curto são 
comumente utilizadas em consórcio com a cultura. O objetivo do presente trabalho é avaliar o 
potencial do consórcio entre mandioca e amendoim em diferentes arranjos espaciais na 
supressão de plantas daninhas na cultura da mandioca, para tanto foram testados para número 
de plantas e massa seca de plantas, as plantas daninhas de 4 tratamentos: monocultivo da 
mandioca de mesa (T1), amendoim semeado na entrelinha da mandioca (T2), pares de linhas 
de mandioca foram alternadas a pares de linhas de amendoim (T3) e mandioca plantada em 
fileiras duplas adensadas com o amendoim entre as fileiras duplas (T4). A mandioca em 
monocultura apresentou as maiores médias para número e massa seca de plantas daninhas, o 
consórcio entre mandioca e amendoim plantado na entrelinha obteve as menores médias. Os 
arranjos espaciais de consorcio entre mandioca de mesa e amendoim com fileiras duplas 
alternadas e fileiras duplas de mandioca adensadas apresentaram resultados intermediários na 
supressão de plantas daninhas, não diferindo entre si. O consorcio entre mandioca de mesa e 
amendoim é eficiente na redução do número de indivíduos e massa seca das plantas daninhas 
e entre os arranjos estudados o mais vantajoso quanto a supressão de plantas daninhas é o 
plantio do amendoim na entrelinha da mandioca. 
Palavras Chave: arranjos espaciais, Manihot esculenta, Arachis hypogeae, fileiras duplas. 

Introdução 

 
O consórcio de culturas é um sistema de cultivo tradicional nos países em 

desenvolvimento dos trópicos e consiste no plantio simultâneo ou não de duas ou mais 
culturas numa mesma área. Este sistema de cultivo é empregado, sobretudo, pelos pequenos 
produtores e produtores de subsistência com poucos recursos financeiros. (ALBUQUERQUE, 
2012). De modo geral, o sistema é interessante por vários motivos, como uso intensivo da 
terra, produção em diferentes épocas do ano, proteção vegetativa do solo contra a erosão, 
melhor controle de plantas daninhas que o cultivo solteiro. Além disso, geralmente pode 
possibilitar a redução da incidência de pragas e doenças nas culturas consorciadas, 
proporcionando, com frequência, maior lucro e diversificação de sua fonte de renda 
(ALBUQUERQUE, 2006). 

 O plantio da mandioca pode ser realizado com plantas dispostas em fileiras simples e 
em fileiras duplas (TÁVORA; MELO, 1993). A disposição em fileiras duplas tem algumas 
vantagens em comparação ao sistema de fileiras simples como maior facilidade de trabalho 
com equipamentos e implementos agrícolas, diminuição de custos de produção pela redução 
de mão-de-obra, pois diminuem os tratos culturais, maior possibilidade da utilização do 
espaço entre fileiras duplas com outra espécie, maior facilidade para inspeção do cultivo, 
aumento da produtividade biológica devido ao efeito de bordadura, redução da quantidade de 
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fertilizantes e o uso mais racional da terra (MATTOS et al., 1985). Tanto em fileiras simples 
quanto em fileiras duplas, a mandioca é cultivada em espaçamentos grandes, além de 
apresentar emergência e crescimento inicial lentos e longo ciclo de cultivo, permitindo que o 
solo fique descoberto por um período prolongado e facilitando, dessa forma, o 
desenvolvimento de plantas daninhas, que competem com a cultura pelos elementos: água, 
luz, nutrientes, gás carbônico e espaço, ocasionando maiores perdas do que aquelas 
provocadas pelas pragas e doenças (AZEVEDO et al, 2006).  

Considerando o custo de produção da mandioca, acredita-se que uma parcela 
significativa se deva ao controle das plantas daninhas, entretanto, sabe-se que a cultura da 
mandioca é altamente suscetível à competição com as plantas daninhas, cujas perdas na 
produção de raízes podem chegar a 90%, em função da densidade das espécies infestantes 
(MATTOS; CARDOSO, 2005). Em estudos de consorciação de espécies de adubos verdes, 
envolvendo leguminosas com a cultura da mandioca, Schaffrath e Miller (2000), verificaram 
vantagens nessa modalidade de cultivo, havendo a supressão da infestação de plantas 
daninhas e respostas positivas diferenciada da mandioca a cada espécie leguminosa 
consorciada. 

Para as condições da região sudeste do Brasil uma escolha interessante pode ser a 
cultura do amendoim, seu alto poder de adaptação às mais variadas condições, ciclo curto e a 
fácil comercialização que essa leguminosa apresenta impulsionam o seu cultivo. (SILVA; 
BELTRÃO, 1998), além de uma leguminosa, estabelecendo relação simbiótica com bactérias 
fixadoras de nitrogênio e ajudam a repor o nitrogênio necessário ao desenvolvimento vegetal 
(PORTES, 1996). 

Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o potencial do consórcio entre 
mandioca e amendoim em diferentes arranjos espaciais na supressão de plantas daninhas na 
cultura da mandioca. 

 

 Material e Métodos 

  
 O experimento foi conduzido no Polo Regional Centro Norte, vinculado a Agência 

Paulista de Tecnologia do Agronegócio, pertencente à Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo, localizado no município de Pindorama, SP. A área 
experimental tem solo caracterizado como Argissolo Vermelho-Amarelo eutrófico abrúptico, 
A moderado, textura arenosa considerado extremamente favorável ao desenvolvimento das 
culturas de mandioca e de amendoim, pelo seu solo profundo, com horizonte A arenoso e 
horizonte B textural com alta fertilidade e topografia plana.  

O delineamento experimental deu-se em blocos ao acaso com quatro tratamentos e 
cinco repetições, totalizando 20 parcelas. Para mandioca em monocultivo (tratamento T1), 
foram plantadas seis linhas de 10 plantas com espaçamento de 1m entre linhas e 0,6m entre 
plantas. Sendo considerada parcela as quatro linhas centrais. Para o tratamento cujo 
amendoim foi semeado na entrelinha da mandioca (tratamento T2), repetiu-se os 
espaçamentos entre linha e entre plantas da mandioca e o amendoim foi plantado a 0,5m das 
linhas destas, numa densidade de plantio de 16 sementes por metro linear. No tratamento T3, 
duas linhas de mandioca foram alternadas a duas linhas de amendoim, todas espaçadas 1m 
entre si e com espaçamento entre as plantas de mandioca de 0,6m e a densidade de plantio do 
amendoim de 16 sementes por metro linear. Para o tratamento T4, as fileiras de mandioca 
foram plantadas em fileiras duplas adensadas em 0,5m entrelinhas, 2m entre duplas e 0,6m 
entre plantas, com o amendoim instalado entre as fileiras duplas, a 1m destas. 

Para os tratamentos T1, T2 a área da parcela foi de 24m², para T3 a área da parcela foi 
de 48m² e para T5 a área da parcela foi de 45m². 

O preparo do solo seguiu manejo mecanizado tradicional, realizando-se uma aração a 
20 cm de profundidade, seguida de gradagem, o plantio foi realizado manualmente com 
manivas-sementes de 20 cm de comprimento. Não foi ser realizada adubação de plantio da 
mandioca, devido à relativa fertilidade do solo e pela eficiência da cultura em aproveitar os 
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resíduos de adubações anteriores. O amendoim foi semeado em sulcos não adubados de 
aproximadamente 10 cm de profundidade. A variedade de mandioca utilizada no ensaio foi 
IAC 576-70 e na cultura do amendoim foi utilizada a variedade Caiapó plantado 40 dias após 
o plantio da mandioca, para garantir seu estabelecimento. 

Na ocasião do florescimento das duas espécies consortes, aos 105 dias após o plantio 
da mandioca e aos 60 dias após o plantio do amendoim, foram realizadas 2 amostras por 
parcela utilizando-se um quadrado amostral metálico com área de 1 m2, lançado 
aleatoriamente na área sem o uso de mecanismos de sorteio. Nas amostras contou-se o 
número de plantas e colheu-se toda a parte aérea das plantas daninhas presentes. As amostras 
foram secas em estufa de circulação forçada de ar a ± 60ºC, até massa constante e calcularam-
se seus índices fitossociológicos. 

Os dados de número de indivíduos e massa seca de plantas daninhas foram 
submetidos à análise de variância pelo teste F(p≤0,05) e as médias comparadas pelo teste de 
Tukey (p≤0,05). 

Resultados e Discussão 
 
  A mandioca em monocultura (T1) teve maior número de indivíduos e maior massa 

seca de plantas daninhas (Tabela 1), isso se deve a arquitetura da planta que permite uma boa 
luminosidade do solo, que por sua vez permite a alta infestação de plantas daninhas. 

O consórcio entre mandioca de mesa e amendoim nos arranjos espaciais testados foi 
eficiente na supressão das plantas daninhas, sendo o arranjo espacial de consórcio de 
amendoim plantado na entrelinha da mandioca (T2) o tratamento que apresentou a menor 
infestação de plantas daninhas tanto se for considerado o número de plantas daninhas quanto 
se for considerada a massa seca das plantas daninhas, sugerindo que a cobertura do solo nesse 
arranjo espacial foi importante para o controle das plantas daninhas, reduzindo o número de 
plantas daninhas na amostra em 73% e a massa seca de plantas daninhas em 82% em relação 
à monocultura da mandioca. 

 
Tabela 1. Número de plantas e massa seca de plantas daninhas (g) aos 105 dias após o plantio 
da mandioca e 60 dias após o plantio do amendoim em diferentes arranjos espaciais de 
consórcio. 

 
 

Análise de variância

GL resíduo 12 12

F blocos 1,26ns 0,72ns

F tratamentos  56,36 **  45,69 **
Média geral  34,13  135,87
Desvio-padrão  4,09  24,22
DMS (5%)  9,02  53,47
CV (%)  11,97  17,83

Mandioca monocultivo (T1)  50,50 a  241,53 a
Mandioca + Amendoim (T2)  13,50 c  43,38 c
Mandioca + Amendoim (T3)  35,00 b  141,53 b
Mandioca + Amendoim (T4)  37,50 b  117,03 b
Nível de significância: **: 1%; *: 5%.
GL: graus de liberdade; DMS: diferença mínima significativa; CV: coeficiente de variação.

Número de Plantas 
Daninhas

Massa seca de Plantas 
Daninhas

Teste de Tukey a 5%:



 

09 a 13 de Novembro de 2015, Foz do Iguaçu - PR. 

 
No arranjo no qual foram plantadas linhas duplas alternadas de mandioca e amendoim 

(T3) o número e a massa seca de plantas daninhas foram intermediários entre a alta infestação 
na monocultura de mandioca e a menor infestação do arranjo espacial do amendoim plantado 
na entrelinha da mandioca. Apesar de esse arranjo espacial usar o mesmo espaçamento do 
plantio da mandioca em monocultura o número e a massa seca das plantas daninhas foram 
significativamente menores (redução de 30,6% e 41,4%, respectivamente). Essa redução está 
relacionada ao porte rasteiro das plantas de amendoim, que promovem maior cobertura 
vegetal que as plantas de mandioca. 

No arranjo espacial em que as plantas de mandioca foram plantadas em fileiras duplas 
adensadas e o amendoim plantado entre elas (T4) observou-se efeito intermediário entre a 
monocultura da mandioca e o arranjo de consorcio com o amendoim plantado na entrelinha 
da mandioca, tal qual o arranjo em fileiras duplas alternadas (T3), não sendo os tratamentos 
diferentes entre si. 
 Esses dados estão de acordo com Soares e Finoto (2012) que, estudando o efeito de 
arranjos de consórcios entre mandioca industrial e amendoim sobre a cobertura vegetal e a 
infestação de plantas daninhas, encontraram uma correlação inversa entre a cobertura vegetal 
e a massa seca de plantas daninhas. O arranjo espacial de consórcio de amendoim plantado na 
entrelinha da mandioca foi o tratamento que teve a maior cobertura vegetal e por 
consequência a menor infestação de plantas daninhas. 
 

Conclusão 

O uso de consórcio entre mandioca de mesa e amendoim reduziu o número e a massa 
seca das plantas daninhas em relação à mandioca em monocultivo. Entre os arranjos testados, 
o numero e a massa seca de plantas daninhas foi significativamente menor para o amendoim 
plantado na entrelinha da mandioca. 
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Resumo  

O objetivo do presente trabalho foi avaliar o comportamento da comunidade 
infestante em áreas de monocultura de mandioca e de consórcio entre mandioca e amendoim 
em diferentes arranjos espaciais. Foi realizado um levantamento fitossociológico na ocasião 
do florescimento das culturas consortes lançando-se aleatoriamente 4 vezes um quadrado 
amostral com 1m² de área por tratamento: monocultivo da mandioca de mesa (T1), amendoim 
semeado na entrelinha da mandioca (T2), pares de linhas de mandioca alternadas a pares de 
linhas de amendoim (T3) e mandioca plantada em fileiras duplas adensadas e amendoim entre 
as fileiras duplas (T4). As espécies que apresentaram maior índice de valor de importância 
foram Cyperus rotundus (T1 e T2) e Commelina benghalensis (T3 e T4). As espécies da 
família Poaceae e Portulaca oleraceae, também se destacaram. A comunidade infestante tem 
comportamento distinto de acordo com o arranjo espacial utilizado, entretanto nos arranjos 
testados, as plantas daninhas com maior índice de importância são as plantas daninhas 
consideradas problemáticas na cultura da mandioca e na maior parte das culturas plantadas na 
região centro-sul do Brasil. 
Palavras Chave: Planta daninha, Manihot esculenta, Arachis hypogeae. 

Introdução 

Considerando o custo de produção da mandioca, acredita-se que uma parcela 
significativa se deva ao controle das plantas daninhas, entretanto, sabe-se que a cultura da 
mandioca é altamente suscetível à competição com as plantas daninhas, cujas perdas na 
produção de raízes podem chegar a 90%, em função da densidade das espécies infestantes 
(MATTOS; CARDOSO, 2005).  

O consórcio de culturas é um sistema de cultivo tradicional nos países em 
desenvolvimento dos trópicos e consiste no plantio simultâneo ou não de duas ou mais 
culturas numa mesma área (ALBUQUERQUE, 2012). Em estudos de consorciação de 
espécies de adubos verdes, envolvendo leguminosas com a cultura da mandioca, Schaffrath e 
Miller (2000), verificaram vantagens nessa modalidade de cultivo, havendo a supressão da 
infestação de plantas daninhas e respostas positivas diferenciada da mandioca a cada espécie 
leguminosa consorciada. 

Para as condições da região sudeste do Brasil uma escolha interessante pode ser a 
cultura do amendoim, seu alto poder de adaptação às mais variadas condições, ciclo curto e a 
fácil comercialização que essa leguminosa apresenta impulsionam o seu cultivo. (SILVA; 
BELTRÃO, 1998), além de uma leguminosa, estabelecendo relação simbiótica com bactérias 
fixadoras de nitrogênio e ajudam a repor o nitrogênio necessário ao desenvolvimento vegetal 
(PORTES, 1996). 

O plantio da mandioca pode ser realizado com plantas dispostas em fileiras simples e 
em fileiras duplas (TÁVORA; MELO, 1993). O plantio em fileiras duplas é uma opção de 
arranjo em que se agrupam duas fileiras. A disposição em fileiras duplas tem algumas 
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vantagens em comparação ao sistema de fileiras simples como maior facilidade de trabalho 
com equipamentos e implementos agrícolas, diminuição de custos de produção pela redução 
de mão-de-obra, pois diminuem os tratos culturais, maior possibilidade da utilização do 
espaço entre fileiras duplas com outra espécie, maior facilidade para inspeção do cultivo, 
aumento da produtividade biológica devido ao efeito de bordadura, redução da quantidade de 
fertilizantes e o uso mais racional da terra (MATTOS et al., 1985). 

Assim, o objetivo do presente trabalho foi de avaliar qualitativamente o 
comportamento da comunidade infestante em áreas de monocultura de mandioca e de 
consórcio entre mandioca e amendoim em diferentes arranjos espaciais. 

 Material e Métodos 

 
 O experimento foi conduzido no Polo Regional Centro Norte, vinculado a Agência 

Paulista de Tecnologia do Agronegócio, pertencente à Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo, localizado no município de Pindorama, SP. A área 
experimental tem solo caracterizado como Argissolo Vermelho-Amarelo eutrófico abrúptico, 
A moderado, textura arenosa considerado extremamente favorável ao desenvolvimento das 
culturas de mandioca e de amendoim, pelo seu solo profundo, com horizonte A arenoso e 
horizonte B textural com alta fertilidade e topografia plana.  

O delineamento experimental deu-se em blocos ao acaso com quatro tratamentos e 
cinco repetições, totalizando 20 parcelas. Para mandioca em monocultivo (tratamento T1), 
foram plantadas seis linhas de 10 plantas com espaçamento de 1m entre linhas e 0,6m entre 
plantas. Sendo considerada parcela as quatro linhas centrais. Para o tratamento cujo 
amendoim foi semeado na entrelinha da mandioca (tratamento T2), repetiu-se os 
espaçamentos entre linha e entre plantas da mandioca e o amendoim foi plantado a 0,5m das 
linhas destas, numa densidade de plantio de 16 sementes por metro linear. No tratamento T3, 
duas linhas de mandioca foram alternadas a duas linhas de amendoim, todas espaçadas 1m 
entre si e com espaçamento entre as plantas de mandioca de 0,6m e a densidade de plantio do 
amendoim de 16 sementes por metro linear. Para o tratamento T4, as fileiras de mandioca 
foram plantadas em fileiras duplas adensadas em 0,5m entrelinhas, 2m entre duplas e 0,6m 
entre plantas, com o amendoim instalado entre as fileiras duplas, a 1m destas. 

Para os tratamentos T1, T2 a área da parcela foi de 24m², para T3 a área da parcela foi 
de 48m² e para T5 a área da parcela foi de 45m². 

O preparo do solo seguiu manejo mecanizado tradicional, realizando-se uma aração a 
20 cm de profundidade, seguida de gradagem, o plantio foi realizado manualmente com 
manivas-sementes de 20cm de comprimento. Não foi ser realizada adubação de plantio da 
mandioca, devido à relativa fertilidade do solo e pela eficiência da cultura em aproveitar os 
resíduos de adubações anteriores. O amendoim foi semeado em sulcos não adubados de 
aproximadamente 10 cm de profundidade.A variedade de mandioca utilizada no ensaio foi 
IAC 576-70 e na cultura do amendoim foi utilizada a variedade Caiapó plantado 40 dias após 
o plantio da mandioca, para garantir seu estabelecimento. 

Na ocasião do florescimento das duas espécies consortes, aos 105 dias após o plantio 
da mandioca e aos 60 dias após o plantio do amendoim, foram realizadas 2 amostras por 
parcela utilizando-se um quadrado amostral metálico com área de 1 m2, lançado 
aleatoriamente na área sem o uso de mecanismos de sorteio. Nas amostras contou-se o 
número de plantas e colheu-se toda a parte aérea das plantas daninhas presentes. As amostras 
foram secas em estufa de circulação forçada de ar a ± 60oC, até massa constante e 
calcularam-se seus índices fitossociológicos (PITELLI, 2000): Densidade relativa (De.R) - 
reflete a participação numérica de indivíduos de uma determinada espécie na comunidade; 
Frequência relativa (Fr.R.) - refere-se à porcentagem que representa a frequência de uma 
população em relação à soma das frequências das espécies que constituem a comunidade; 
Dominância relativa (Do.R) - representa o ganho de biomassa de uma determinada espécie na 
comunidade; Índice de valor de importância relativo (IVR) - é uma avaliação ponderada 
desses índices. 
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Resultados e Discussão 
 
No levantamento fitossociológico das amostras da área foram encontradas no total 12 

espécies de plantas daninhas divididas em oito famílias botânicas. As principais famílias 
presentes foram Poaceae e Amaranthaceae com 4 e 2 espécies cada, respectivamente (Tabela 
1). 
 
 Tabela 1. Lista de espécies encontradas na área, suas respectivas famílias e códigos EPPO e 
os tratamentos nas quais foram encontradas (T1 – Mandioca em monocultivo; T2 – 
Amendoim plantado na entrelinha da mandioca; T3 – Linhas duplas alternadas de mandioca e 
amendoim; T4 – Fileiras duplas de mandioca com amendoim plantado entre as fileiras 
duplas). 

 
1EPPO code: também conhecido como código Bayer é um sistema de codificação usado pela European 
and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) para designar plantas, pragas e patógenos 
importantes para a agricultura. 

Na mandioca em monocultivo (T1) foram encontradas 9 espécies de plantas daninhas 
divididas em 6 famílias botânicas, no tratamento cujo amendoim foi semeado na entrelinha da 
mandioca (T2) foram encontradas 6 espécies divididas em 4 famílias botânicas, quando duas 
linhas de mandioca foram alternadas a duas linhas de amendoim (T3) foram encontradas 6 
espécies de plantas daninhas em 5 famílias, já no tratamento T4, em que a mandioca foi 
plantada em fileiras duplas adensadas com o amendoim instalado entre as fileiras duplas, 
foram encontradas 8 espécies de plantas daninhas, distribuídas em 6 famílias botânicas.  Para 
todos os tratamentos a principal família presente foi a família Poaceae com 4, 3, 2 e 3 
espécies, respectivamente. 

As espécies Commelina benghalensis, Cyperus rotundus, Cenchrus echinatus e 
Digitaria insularis eram comuns a todos os tratamentos, enquanto as espécies Gomphrena 
globosa e Digitaria horizontalis foram exclusivas apenas ao monocultivo de mandioca e as 
espécies Amaranthus deflexus e Ageratum conyzoides foram exclusivas ao arranjo T4 (Figura 
1). 

Família Espécie
Código 
EPPO¹

Tratamento

Amaranthus deflexus L. AMADE T4
Gomphrena globosa L. GOMGL T1

Asteraceae Ageratum conyzoides L. AGECO T4
CommelinaceaeCommelina benghalensis L. COMBE T1, T2, T3, T4

Cyperaceae Cyperus rotundus L. CYPRO T1, T2, T3, T4

Euphorbiaceae Euphorbia heterophylla L. EPHHL T3, T4

Brachiaria decumbens Stapf. BRADC T1, T2, T4

Cenchrus echinatus L. CCHEC T1, T2, T3, T4

Digitaria horizontalis Willd. DIGHO T1

Digitaria insularis (L.) Fedde DIGIN T1, T2, T3, T4

Portulacaceae Portulaca oleracea L. POROL T1, T3 

Rubiaceae Richardia brasiliensis (Moq.) Gomez RCHBR T1, T2

Amaranthaceae

Poaceae
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Figura 1. Valor de Importância Relativo (IVR%) para as espécies de plantas daninhas 
encontradas em diferentes arranjos espaciais de consórcio entre mandioca de mesa e 
amendoim (T1 – Mandioca em monocultivo; T2 – Amendoim plantado na entrelinha da 
mandioca; T3 – Linhas duplas alternadas de mandioca e amendoim; T4 – Fileiras duplas de 
mandioca com amendoim plantado entre as fileiras duplas). 

 
C. rotundus foi espécie com maior importância nos tratamentos T1 e T2 com índices 

de valor de importância (IVR) de 25,2% e 49,4%, respectivamente, nos tratamentos T3 e T4, 
a espécie com maior IVR% foi a C. benghalensis (30,5% e 34%), as gramíneas (Poaceae) 
foram mais importantes nos tratamentos T2 e T3 (IVR acumulado de 33,7% e 34,3%). Das 
demais espécies identificadas na área, com exceção da Portulaca oleracea no tratamento T1 
que apresentou IVR de 20%, nenhuma outra espécie apresentou IVR superior a 15%. 

Conclusão 

A comunidade infestante apresentou comportamento distinto de acordo com o arranjo 
espacial utilizado, entretanto nos arranjos testados apresentaram grande importância as 
plantas daninhas consideradas problemáticas para a cultura da mandioca e para maior parte 
das culturas da região centro-sul do Brasil, destacando-se a tiririca (Cyperus rotundus) e a 
trapoeraba (Commelina benghalensis). 
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Resumo 

Objetivou-se avaliar a seletividade e a eficiência do flumioxazin e do S-metolachlor na 
cultura da mandioca ‘Baianinha’. O delineamento experimental foi de blocos casualizados 
com quatro repetições. Os tratamentos foram as doses do flumioxazin 50, 75, 100 e 125 g ha-1 
e as doses do S-metolachlor foram 960, 1920, 2880 e 3840 g ha-1, além de uma testemunha 
sem capina e outra capinada. A aplicação dos tratamentos foi realizada 13 dias após o plantio 
(DAP). Verificou-se que com o aumento nas doses de flumioxazin proporcionou até 61,5% de 
eficiência no controle das plantas daninhas, enquanto que a maior dose de S-metolachlor 
proporcionou 63,7% de controle. Ambos os herbicidas não promoveram fitointoxicação e não 
reduziram a produtividade de raízes das plantas de mandioca. Concluiu-se que, os herbicidas 
foram eficientes no controle das plantas daninhas, porém apenas o flumioxazin obteve ajuste 
estatístico, sendo recomendado para “Baianinha’. 
Palavras Chave: Manihot esculenta, plantas daninhas, herbicidas, doses, seletividade. 

Introdução 

O grau de interferência da comunidade de plantas daninhas pode variar de 70 a 100% 
na cultura da mandioca (SILVA et al.,2012). Estes resultados ressaltam a importância do 
manejo das plantas daninhas para garantir elevados retornos econômicos. 

Dentre os métodos de manejo das plantas daninhas disponíveis destaca-se o controle 
químico, já que reduz a dependência de mão-de-obra e promove controle eficaz à baixo custo 
(SILVA, et al., 2009). Para o controle de plantas daninhas na mandioca encontram-se poucos 
produtos registrados, sendo assim, existe a necessidade de estudar as moléculas já existentes, 
eficientes e seletivas para a cultura da mandioca. 

Na busca de opções para o controle de plantas daninhas, SCARIOT et al. (2013), 
constataram a eficiência e seletividade dos herbicidas flumioxazin (60 g ha-1) e o S-
metolachlor (1920 g ha-1) aplicados em pré-emergência na mandioca ‘Cascuda’, ‘Fécula 
Branca’ e ‘Fibra’. Contudo, SILVA et al. (2009), relataram que a seletividade dos herbicidas 
para a cultura da mandioca pode ser influenciada pela aplicação de doses diferentes e de 
estratégias de manejo de plantas daninhas, como a rotação de ingredientes ativos (SILVA et 
al., 2009). 

Portanto, as hipóteses do trabalho basearam-se no fato de que seletividade e a 
eficiência no controle das plantas daninhas podem ser dependentes da dose de herbicida 
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aplicada. Desta maneira, objetivou-se avaliar a eficiência e a seletividade de diferentes doses 
do flumioxazin e do S-metolachlor na cultura da mandioca ‘Baianinha’. 

 Material e Métodos 

 O experimento foi realizado em área experimental pertencente à Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná, campus de Marechal Cândido Rondon-PR. O delineamento 
utilizado foi em blocos casualizados com quatro repetições. Os tratamentos eram compostos 
de doses dos herbicidas pré-emergentes flumioxazin (50; 75; 100 e 125 g ha-1 – Flumizyn 500 
PM) e S-metolachlor (960; 1920; 2880 e 3840 g ha-1 – Dual Gold CE), além de duas 
testemunhas, com capina total e sem capina.  

A análise química do solo apresentou: pH (CaCl2) = 4,52; matéria orgânica (g dm-3) = 
21,87; P (mg dm-3) = 5,84; H+Al, K, Ca, Mg, SB e CTC (cmolc dm-3) = 3,82; 0,22; 3,99; 
1,98; 6,19 e 10,01; respectivamente; e V% = 61,84 tendo em sua composição textural 7,4% de 
areia; 39,0% de silte e 53,6% de argila. A ‘Baianinha’ foi plantada em 28/09/2013 em sistema 
convencional utilizando-se plantadeira mecanizada de manivas. Cada parcela foi constituída 
de 4 linhas com 5 m de comprimento e espaçadas em 0,90 m, totalizando 18 m2 de área 
experimental. 

A aplicação dos herbicidas foi realizada aos 13 dias após o plantio (DAP) em 
condições ideais de temperatura, umidade relativa e velocidade de vento. As avaliações de 
eficiência de controle das plantas daninhas e fitointoxicação das plantas de mandioca foram 
realizadas aos 13, 39 e 52 dias após a aplicação dos herbicidas (DAA) através de escala 
percentual de notas (SBCPD, 1995).  

As avaliações das alturas (cm) das plantas de mandioca foram realizadas aos 77, 139 e 
187 DAA com auxílio de fita métrica. A avaliação das plantas daninhas ocorreu aos 269 
DAA, sendo as plantas identificadas, mensuradas, coletadas e, posteriormente secas em estufa 
a 60 °C por 72 h e pesadas em balança de precisão (0,001g). A produtividade de raízes (t ha-1) 
foi obtida aos 269 DAA, coletando seis plantas nas duas linhas centrais das parcelas, 
desconsiderando 50 cm das extremidades. As raízes foram limpas e pesadas em balança de 
precisão (0,1 g) (GROSSMAN& FREITAS, 1950). 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância – ANOVA pelo teste ‘F’ (p 
≤ 0,05), e as médias foram ajustadas a modelos de regressão de superfície de resposta, sendo 
as equações escolhidas com base nos modelos significativos (p ≤ 0,05) com lógica biológica e 
de elevado R². 

Resultados e Discussão 
A aplicação dos herbicidas flumioxazin e S-metolachlor não proporcionaram 

sintomas visuais de fitointoxicação nas plantas de mandioca e a incidência das plantas 
daninhas nestes períodos foi extremamente baixa (resultados não apresentados). 

 Para a altura das plantas de mandioca não foram observadas reduções após as 
aplicações do flumioxazin e do S-metolachlor, independente das doses avaliadas (Figuras 1A 
e 1B). Estes resultados indicaram que os herbicidas não foram fitotóxicos para as plantas de 
mandioca. 

Na Figura 2, são apresentados os dados de massa seca das plantas daninhas (kg ha-1). 
Observou-se que a aplicação de flumioxazin nas doses de 50, 75, 100 e 125 g ha-1 gerou 
reduções nos teores de massa seca total de plantas daninhas na ordem de 10, 42, 49 e 61% 
(Figura 2A). Já para a aplicação de S-metolachlor nas doses de 960, 1920, 2880 e 3840 g ha-1 
as reduções foram de 48, 56, 59 e 64% (Figura 2B). 

Na Figura 3 são apresentados os dados de produtividade (t ha-1). Observou-se que a 
aplicação do flumioxazin nas doses de 50, 75, 100 e 125 g ha-1 proporcionou aumentos em 
relação a testemunha com capina total na ordem de 25, 32, 31 e 19% (Figura 3A), 
respectivamente. Já para a aplicação de S-metolachlor foi observada produtividade média de 
18,35 t ha-1, ou seja, não houve ajustes dos dados a nenhum modelo de regressão (Figura 3B). 
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Os dados obtidos por SCARIOT et al (2013), mostraram que após 105 DAA tanto 
flumioxazin (60 g ha-1) como S-metolachlor (1920 g ha-1) não afetaram negativamente a 
produtividade da cultura. 

 
 
 
 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Altura de plantas de mandioca até os 187 dias após a aplicação a aplicação do 
flumioxazin (A) e do S-metolachlor (B).  Marechal Cândido Rondon, PR. 2013. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
Figura 2. Massa seca de plantas daninhas por ocasião da colheita das plantas de mandioca, 
aos 269 dias após aplicação do flumioxazin (A) e S-metolachlor (B).  Marechal Cândido 
Rondon, PR. 2013. 
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Figura 3. Produtividade de plantas de mandioca apósa aplicação do flumioxazin (A) e S-
metolachlor (B).  Marechal Cândido Rondon, PR. 2013. 
 

Portanto, a adoção de estratégias para o controle das plantas daninhas é recomendado, 
pois ao contrário pode resultar em reduções nos teores de amido e produtividade de raízes de 
mandioca, além da altura (SILVA et al., 2012). Sendo assim, a demanda por novas moléculas 
que possam ser utilizadas para controle de plantas daninhas na cultura da mandioca torna-se 
necessária para compor as estratégias de manejo como a rotação de ingredientes ativos no 
Manejo Integrado de Plantas Daninhas (TREZZI et al., 2008). 
 

Conclusão 

Concluiu-se que as aplicações de diferentes doses de flumioxazin foram eficientes no 
controle de plantas daninhas e apresentaram-se seletivas para a ‘Baianinha’. Já as aplicações 
de diferentes doses do herbicida pré-emergentes S-metolachlor apresentaram eficiência no 
controle de plantas daninhas, porém apresentaram variações na produtividade para a 
mandioca ‘Baianinha’, necessitando assim de mais estudos à campo para sua recomendação. 
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Temática: Matologia 
 

Resumo 

O nitrogênio é um elemento indispensável para a cultura da mandioca, mas o seu uso 
nas culturas pode alterar o comportamento das plantas daninhas. Objetivou-se com este 
trabalho avaliar a influência de doses de nitrogênio na composição de plantas daninhas em 
área de plantio de mandioca no cerrado de Roraima. O experimento foi realizado na área 
experimental do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Roraima em 
2012/2013. Utilizou-se o delineamento em blocos casualizados, com cinco tratamentos e 
quatro repetições, sendo os tratamentos as doses de nitrogênio em cobertura (0, 30, 60, 150 e 
330 kg ha-1). As coletas das plantas daninhas foram realizadas aos 12 meses, uma semana 
antes da colheita. Foram avaliadas as principais espécies, nomes científicos e populares, 
famílias, classes botânicas e os parâmetros fitossociológicos. A família botânica Poaceae foi a 
que apresentou o maior percentual de espécies (53,8%). As espécies Hyparrhenia rufa e 
Mimosa pudica foram às únicas espécies que permaneceram na área. As espécies 
Aeschynomene rudis, Cissampelos ovalifolia, Stylosanthes sp e Trachypogum plumosus foram 
as que aumentaram a sua frequência. Para o parâmetro densidade se destacou a 
Aeschynomene histrix, seguido de Hyparrhenia rufa. A com maior abundância foi 
Aeschynomene histrix.  
 
Palavras Chave: Adubação nitrogenada, cv. Aciolina, fitossociologia, Manihot esculenta, Roraima 

Introdução 

O manejo inadequado das plantas daninhas é considerado um dos principais 
componentes que interferem no desenvolvimento, e contribuem também para a baixa 
produtividade da cultura da mandioca no Brasil (ALBUQUERQUE et al., 2008). 

Carvalho (2000) evidencia que a competição de plantas daninhas com a mandioca 
acarreta em perdas da produção de raízes, podendo chegar a 90%, em função do tempo de 
convivência e da densidade das plantas daninhas. 

Nas áreas agrícolas da savana de Roraima, por apresentar baixa fertilidade, o 
nitrogênio é um elemento indispensável para a cultura da mandioca, a ausência da adubação 
nitrogenada é considerada um dos fatores que mais tem limitado a produção de biomassa nas 
regiões tropicais (GREENWOOD et al., 1991). Contudo, o nitrogênio aplicado às culturas 
pode alterar o comportamento das plantas daninhas.  

Algumas espécies são favorecidas pela presença de adubos nitrogenados em doses 
elevadas, e outras se mostram indiferentes (MOSS et al., 2004). Estudos mostram que a 
fertilização geralmente beneficia mais as plantas daninhas do que as próprias culturas, devido 
à maior eficiência dessas plantas na absorção, no acúmulo e na utilização de nutrientes 
(TOMASO, 1995). Contudo, a eficiência da utilização do nutriente pelas culturas nas áreas 
infestadas por plantas daninhas fica comprometida (EBERHARDT et al., 1999). 

Na maioria dos casos de competição entre as culturas e as plantas daninhas, o 
nitrogênio é o primeiro elemento a ser limitante (LIEBMAN e MOHLER, 2001). Diante do 
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exposto, objetivou-se com este trabalho verificar a influência de doses de nitrogênio na 
composição de plantas daninhas em área de plantio de mandioca. 

 Material e Métodos 

O experimento foi conduzido no ano de 2012/2013 na área experimental do Centro de 
Ciências Agrárias da Universidade Federal de Roraima (CCA/UFRR), no município de Boa 
Vista-RR. De acordo com a classificação de Köppen, o clima é do tipo Aw, com duas 
estações climáticas bem definidas, uma chuvosa (abril–agosto) e outra seca (outubro–março). 
O solo da área experimental pertence à classe Latossolo Amarelo distrocoeso típico (LAdx). 
A variedade de mandioca utilizada foi a Aciolina, sendo esta a mandioca de mesa mais 
plantada no estado de Roraima. O plantio foi feito em fileiras simples, no espaçamento 
0,8x0,8 m. A parcela experimental foi constituída por nove fileiras simples de mandioca, com 
6,4 m de comprimento e 11 plantas (perfazendo um total de 99 plantas por parcela), em que 
os 4,8 m no meio das fileiras centrais corresponderam à área útil (23,04 m2).Utilizou-se o 
delineamento experimental em blocos casualizados, com cinco tratamentos e quatro 
repetições, sendo os tratamentos doses de nitrogênio em cobertura (0, 30, 60, 150 e 330 kg 
ha-1). As coletas das plantas daninhas foram realizadas próximo a colheita (12 meses), ficando 
assim estabelecidas as plantas daninhas resistentes aos manejos realizados, como também 
aquelas que têm preferência pela adubação nitrogenada. 

Para as amostragens das plantas daninhas foram utilizados um quadrado de ferro 
vazado com dimensões de 0,50 x 0,50 m (0,25 m2), lançado aleatoriamente 3 vezes em cada 
parcela experimental, constituídas por nove fileiras simples de mandioca, com as dimensões 
de 6,4 x 4,8 m (30,72 m2).  

Foram avaliadas as principais espécies infestantes aos níveis de nomes científicos, 
nomes populares, famílias, classes botânicas e três parâmetros fitossociológicos: freqüência 
(F) = número de parcelas que contém a espécie/número total das parcelas utilizadas; 
densidade (D) = número total de indivíduos por espécie/área total coletada e abundância (A) = 
número total de indivíduos por espécie/número total de parcelas que contém a espécie. 

As plantas daninhas foram identificadas e quantificadas através do somatório das três 
amostras por parcela. Estas plantas foram coletadas rente ao solo, separadas, identificadas e 
quantificadas. Os dados obtidos foram organizados em tabelas elaboradas e padronizadas no 
software Microsoft Excel 2010. 

Resultados e Discussão 
Neste trabalho são apresentadas as espécies de plantas daninhas de maiores 

ocorrências na área com plantio de mandioca, nos cinco tratamentos com as doses de N, 
totalizando doze espécies mais frequentes. Estas espécies foram distribuídas em seis famílias, 
a com maior representatividade na área foi a Fabaceae (06), com um percentual de 53,8 % das 
espécies. As espécies são pertencentes em sua maioria à classe Dicotiledoneae (84,6%) 
(Tabela 1).  

Em trabalhos realizados na savana de Roraima, Flores e Rodrigues (2010), 
observaram que 87% da diversidade de espécies encontradas foi da família Fabaceae. Outros 
estudos realizados na savana de Roraima demonstraram a predominância do número de 
espécies pertencentes a essa família (CRUZ et al., 2009; ALBUQUERQUE et al.,2014).  

As espécies Hyparrhenia rufa e Mimosa pudica foram às únicas espécies que 
permaneceram na área independente dos tratamentos (Doses de N). Seis espécies 
(Aconthospermum austral, Aeschynomene histrix, Cissampelos ovalifolia, Desmodium 
barbatum, Lantana camara, e Sida spinosa), apareceram na área apenas após a aplicação dos 
tratamentos (Tabela 2). 
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Tabela 1 - Nome científico, nome comum, família e classe botânica das principais espécies 
coletadas em uma área cultivada com mandioca na savana de Roraima 

Espécies Nome comum Família Classe 

Aconthospermum australe Carrapicho Asteraceae Dicotiledoneae 
Aeschynomene histrix Cortiça Fabaceae Dicotiledoneae  
Aeschynomene rudis Cortiça Fabaceae Dicotiledoneae  
Cissampelos ovalifolia Orelha de onça Menispermaceae Dicotiledoneae 
Desmodium barbatum Desmódio Fabaceae Dicotiledoneae  
Desmodium tortuosum Desmódio  Fabaceae Dicotiledoneae  
Hyparrhenia rufa Capim-jaraguá Poaceae Monocotiledoneae  
Lantana câmara Camará Verbenaceae Dicotiledoneae 
Mimosa pudica Mimosa Fabaceae Dicotiledoneae  
Sida spinosa Guaxima Malvaceae Dicotiledoneae 
Trachypogum plumosus Capim lavradeiro Poaceae Monocotiledoneae 
Zornia Crinita Nariz de vaca Fabaceae Dicotiledoneae 

  
As espécies Aeschynomene rudis, Cissampelos ovalifolia e Trachypogum plumosus 

foram as que aumentaram a sua frequência com a aplicação das doses de N. A espécie que 
apresentou a maior densidade foi a Aeschynomene histrix (5,0), a mesma apareceu na área 
apenas no tratamento com 60 kg ha-1, seguido da espécie Hyparrhenia rufa, que se destacou 
nos tratamentos com 30 e 150 kg ha-1, com a densidade de 3,0 e 4,0, respectivamente. Nos 
tratamentos de 60 e 330 kg ha-1 houve uma diminuição nesse parâmetro para essa espécie 
comparando com o tratamento 1 (sem adubação nitrogenada). 

Para o parâmetro abundância a espécie Aeschynomene histrix (10,0) também se 
destacou (tratamento com 60 kg ha-1), onde foi o único tratamento que a mesma apareceu.  
Outra espécie com destaque foi Desmodium barbatum (5,0) no tratamento com 30 kg ha-1  e a 
Aeschynomene rudis (4,0) no tratamento de 60 kg ha-1. Segundo Moss et al. (2004), o 
nitrogênio aplicado às culturas pode alterar o comportamento das plantas daninhas, algumas 
espécies são favorecidas pela presença de adubos nitrogenados em doses elevadas, e outras se 
mostram indiferentes. 

 
Tabela 2 - Nome científico, Frequência, Densidade e Abundância das principais espécies 
coletadas em uma área cultivada com mandioca na savana de Roraima 

Espécies 
Frequência Densidade Abundância 

T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 T5 
Aconthospermum 
australe 

- - - - 0,25 - - - - 2,50 - - - - 2,50 

Aeschynomene 
histrix 

- - 0,13 - - - - 5,00 - - - - 10,0 - - 

Aeschynomene 
rudis 

0,13 - 0,13 0,25 - 1,00 - 2,00 1,00 - 2,00 - 4,00 1,00 - 

Cissampelos 
ovalifolia 

- - 0,13 0,13 0,25 - - 1,50 1,50 2,00 - - 3,00 3,00 2,00 

Desmodium 
barbatum 

- 0,13 - - - - 2,50 - - - - 5,00 - - - 

Desmodium 
tortuosum 

0,25 0,25 - - 0,13 1,50 1,00 - - 0,50 1,50 1,00 - - 1,00 

Hyparrhenia rufa 0,25 0,38 0,13 0,38 0,38 2,00 3,00 0,50 4,00 1,50 2,00 2,00 1,00 2,70 1,00 
Lantana câmara - 0,25 - - - - 1,00 - - - - 1,00 - - - 
Mimosa pudica 0,50 0,25 0,88 0,25 0,38 2,50 1,00 3,50 1,00 3,00 1,30 1,00 1,00 1,00 2,00 
Sida spinosa - - 0,13 - 0,38 - - 0,50 - 1,50 - - 1,00 - 1,00 
Trachypogum 
plumosus 

0,13 0,25 0,63 0,50 - 0,50 1,00 2,50 2,00 - 1,00 1,00 1,00 1,00 - 

Zornia Crinita 0,25 - - 0,13 - 1,50 - - 1,00 - 1,50 - - 2,00 - 
 (T1) dose 0 kg ha-1; (T2) dose 30 kg ha-1; (T3) dose 60 kg ha-1; (T4) dose 150 kg ha-1; (T5) dose 330 kg ha-1. 
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Conclusões 

A família botânica Fabaceae foi a que apresentou o maior percentual de espécies 
(53,8%). Conforme a aplicação das doses de N nos tratamentos, as espécies Hyparrhenia rufa 
e Mimosa pudica foram às únicas espécies que permaneceram na área. Houve uma variação 
de espécies de plantas daninhas na área, em função das doses de nitrogênio, influenciando nos 
parâmetros fitossociológicos estudados. 
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Temática: Matologia 
 

Resumo  

 
    A convivência da cultura da mandioca com plantas daninhas influencia em seu 
crescimento, desenvolvimento e produtividade, sendo que as perdas em produção causadas 
por estas podem chegar a 90%. Desse modo, este trabalho foi desenvolvido com objetivo 
identificar e quantificar as principais espécies de plantas daninhas presentes no cultivo de 
mandioca, por meio de levantamento fitossociológico realizado em Vitória da Conquista – 
BA. Para a avaliação da fitossociologia, utilizou-se o método do quadrado com 0,25 m2, 
lançado aleatoriamente, aos 180 dias após o plantio da mandioca. Foram avaliados os 
parâmetros: frequência, frequência relativa, densidade, densidade relativa, abundância, 
abundância relativa e índice de valor de importância. As principais famílias identificadas 
foram Malvaceae e Fabaceae, sendo que as espécies de maior índice de valor de importância 
foram Pavonia cancellata e Acanthospermum australe. 
 
Palavras–chave: Manihot esculenta Crantz, Competição, Infestação 

  

Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz), espécie dicotiledônea, pertencente à família 

Euforbiácea, é originária do continente Americano e expandiu-se da América Latina para os 

continentes Africanos e Asiático (ROCA, 1984). Dentre todas as culturas, é considerada como 

a de mais alta produtividade de calorias, servindo como base para alimentação humana e 

animal (FIALHO e VIEIRA, 2011). 
No Brasil, a produção de raízes tuberosas, em 2012, foi de aproximadamente 23 

milhões de toneladas, com rendimento médio de 13,6 t ha
-1

. Dentre os principais Estados 
produtores, destacaram-se: Pará (20,04), Paraná (16,79%), Bahia (9,55%), Maranhão (6,64%) 
e São Paulo (5,88%) (IBGE, 2014). Porém, tal produtividade é considerada baixa quando 

comparada com o potencial produtivo da cultura que pode atingir 90 t ha
-1

 de raízes tuberosas 

(COCK, 1979). 
Dentre os fatores bióticos, as plantas daninhas são tidas como um dos principais 

componentes do agroecossistema da cultura que interferem no desenvolvimento e na 
produtividade da mandioca, pois competem por nutrientes, luz, água, CO2 e espaço físico 
(ALBUQUERQUE et al., 2008; PITELLI, 1980). Além disso, considerando que o ciclo da 

mandioca pode atingir até dois anos, percebe-se que o problema de manejo de plantas 

daninhas é bastante complexo, pois ocorrem diversos fluxos de infestação durante o ciclo da 

lavoura (DEUBER, 1997). 
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Diante disso, objetivou-se com este trabalho identificar e quantificar as principais 
espécies de plantas daninhas presentes no cultivo de mandioca, por meio de levantamento 
fitossociológico realizado em Vitória da Conquista – BA. 

 

Material e Métodos 

O trabalho foi realizado na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de 

Vitória da Conquista – BA, localizado a 14º51’ de Latitude Sul e 40º50’ de Longitude Oeste, 

em altitude média de 941m e clima tropical de altitude. 
           O plantio foi realizado no dia 03 de dezembro de 2013. As manivas utilizadas foram da 
variedade Platinão, com idade aproximada de 18 meses. Utilizou-se frações do terço médio da 
planta, com 20 cm de comprimento e 2 a 3 cm de diâmetro, perfazendo uma média de oito 
gemas. 

A análise do solo foi realizada no Laboratório de Solos da UESB, cujo resultado 
demonstrou: pH em água (1:2,5): 4,8; P: 2,0 mg dm-3 ; K+: 0,14 cmolcdm-3; Ca2+: 1,0 
cmolc.dm-3; Mg2+: 0,7 cmolcdm-3; Al3+: 0,4 cmolcdm-3; H+: 3,8 cmolcdm-3; Soma de Bases: 1,8 
cmolcdm-3; CTC efetiva: 2,2 cmolcdm-3; CTC a pH 7,0: 6,0 cmolcdm-3; Saturação por bases 
(V): 30%; Saturação por alumínio (m): 18%. 
           O solo foi preparado com aração, gradagem e sulcamento, sendo utilizado 
espaçamento de 1,0m entre linhas e 0,6m entre plantas. Na adubação foi aplicado, no 
momento do plantio, fósforo (30g planta-1 de superfosfato simples), distribuído nos sulcos de 
plantio. Aos 45 dias após o plantio, realizou-se adubação potássica (2g planta-1 de cloreto de 
potássio) e nitrogenada (4g planta-1 de uréia), de acordo com recomendação de Nogueira e 
Gomes (1999). 

Os herbicidas pré-emergentes Ametrina + Clomazone (300 + 200 g i.a. ha-1) foram 
aplicados três dias após o plantio, em mistura de tanque, utilizando-se o pulverizador 
tratorizado Jacto, modelo Condor 600 M12, com vazão de 200 L ha-1 de calda. 

O levantamento fitossociológico foi realizado mediante a aplicação do método do 
quadrado (0,25m2), lançado aleatoriamente aos 180 dias após o plantio da mandioca. No total, 
foram realizadas 45 amostragens, em uma área de 2.025 m2. A partir da identificação das 
espécies, foram determinados os parâmetros fitossociológicos: (MUELLER-DOMBOIS; 
ELLENBERG, 1974): a) Densidade (D): número total de indivíduos por espécie/número total 
de quadrados obtidos (área total); b) Densidade Relativa (Dr): (densidade da espécie x 
100)/densidade total de todas as espécies; c) Frequência (F): número de quadrados que 
contém a espécie/número total de quadrados obtidos (área total); d) Frequência relativa (Fr): 
(frequência da espécie x 100)/frequência total das espécies; e) Abundância (A): número total 
de indivíduos por espécie/número total de quadrados que contém a espécie; f) Abundância 
relativa (Ar): (abundância da espécie x 100)/abundância total de todas as espécies; g) Índice 
de Valor de Importância (IVI): frequência relativa + densidade relativa + abundância relativa. 
 

Resultados e Discussão 

 
No levantamento fitossociológico foram identificadas 7 espécies de plantas daninhas, 

agrupadas em 5 famílias, comprovando a heterogeneidade da comunidade infestante. As 

principais famílias presentes e que apresentaram maior número de espécies foram Malvaceae 

(Pavonia cancellata e Sida cordifolia) e Fabaceae (Macropitilium atropurpureum e 

Chamaecrista rotundifolia), apresentando total de duas espécies cada. As outras famílias 

encontradas foram Asteraceae (Acanthospermum australe), Rubiaceae (Diodella Teres) e 
Solanaceae (Solanum mauritianum), com uma espécie em cada. De acordo Otsubo et al. 

(2002), algumas das famílias identificadas neste trabalho são comumente encontradas em 

mandiocais.  
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Esta composição da comunidade de plantas daninhas na cultura da mandioca não foi 

tão numerosa em relação ao encontrado por CARDOSO et al. (2013), que relataram 23 

espécies, distribuídas em 10 famílias. 
As espécies Acanthospermum australe e Pavonia cancellata apresentaram maiores 

valores para densidade, densidade relativa, frequência, frequência relativa, abundância e 

abundância relativa coletada durante o período de avaliação (Tabela 1). 
Huziwara et al. (2009), identificando e quantificando  a composição florística de 

plantas daninhas em áreas de cultivo da mandioca no município de Campos dos Goytacazes, 

Rio de Janeiro, verificaram que a principal espécie infestante foi a Cyperus rotundus, seguida 

das espécies Commelina benghalensis, Talinum paniculatum, Sorghum arundinaceum, 

Alternanthera tenella, Panicum maximum e Emilia fosbergii. Espécies diferentes das 

encontradas neste trabalho, pois as comunidades infestantes podem variar sua composição 

florística em função das condições ambientais e de cultivo. 
 

Tabela 1. Número de presença em quadrados (NQ), número de indivíduos (NI), frequência 

(F), frequência relativa (Fr), densidade (D), densidade relativa (Dr), abundância (A), 

abundância relativa (Ar) e índice de valor de importância (IVI) das espécies de plantas 

daninhas coletadas aos 35 dias após o plantio da mandioca na área experimental da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia em Vitória da Conquista, BA, 2014. 

ESPÉCIE NQ NI  F FR% D Dr% A Ar% IVI 
Acanthospermum australe 7 8 0,16 25,93 0,18 25,81 1,14 14,48 66,21 
Chamaecrista rotundifolia 1 1 0,02 3,70 0,02 3,23 1,00 12,67 19,60 
Diodella teres 1 1 0,02 3,70 0,02 3,23 1,00 12,67 19,60 
Macropitilium atropurpureum 1 1 0,02 3,70 0,02 3,23 1,00 12,67 19,60 
Pavonia cancellata 12 12 0,27 44,44 0,27 38,71 1,00 12,67 95,82 
Sida cordifolia 4 7 0,09 14,81 0,16 22,58 1,75 22,17 59,57 
Solanum mauritianum 1 1 0,02 3,70 0,02 3,23 1,00 12,67 19,60 

TOTAL 27 31 0,60 100,0 0,69 100,0 7,89 100,0 300,0 
 

Conclusão 

As espécies Pavonia cancellata e Acanthospermum australe apresentaram maior 

índice de valor de importância no cultivo da mandioca em Vitória da Conquista.  
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Temática: Matologia 
 

Resumo 

A cultura da mandioca caracteriza-se pelo lento crescimento inicial, deixando o solo 
exposto, favorecendo o rápido desenvolvimento da comunidade infestante. A utilização de 
herbicidas pré-emergentes mostra-se como uma alternativa interessante para evitar, no 
período inicial, a matocompetição. Considerando estes aspectos objetivou-se avaliar a eficácia 
e a seletividade do ingrediente ativo flumioxazim para o controle de plantas daninhas, 
aplicado em pré-emergência da mandioca nas condições edafoclimáticas de Cruz das Almas - 
BA. O processo metodológico consistiu na aplicação de três doses do produto comercial 
(0,06, 0,1 e 0,15 kg i.a. ha-¹) e o tratamento testemunha, sendo utilizada a variedade de 
mandioca Cria Menino. Foi avaliado o controle promovido e a seletividade aos 30, 60 e 90 
dias após a aplicação. O estudo indicou que a variedade Cria Menino foi seletiva ao 
flumioxazin, não sendo identificados sintomas visuais de fitointoxicação. Os tratamentos 
realizados proporcionaram um controle satisfatório das plantas daninha sendo o percentual de 
controle superior a 95 %, para as três doses avaliadas. Conclui-se diante dos resultados que o 
principio ativo é mais uma opção para o manejo de plantas daninhas na cultura. 
 
Palavras Chave: Matocompetição, Seletividade, Fitointoxicação, Pré-Emergente 
 

Introdução 

Sabe-se que o potencial produtivo de uma cultura encontra-se associado ao seu 
potencial genético, às condições ambientais e ao manejo da lavoura. Sendo assim, o controle 
de plantas daninhas assume grande importância na definição da produção dos mandiocais. O 
manejo inadequado das plantas daninhas é uma das principais causas da baixa produtividade e 
o alto custo de produção da cultura da mandioca no Brasil (ALBUQUERQUE et al., 2008; 
PERESSIN, 2011). 

As plantas daninhas constituem grande problema para a cultura da mandioca, 
principalmente devido à sua fenologia caracterizada pelo lento crescimento inicial bem, como 
o seu hábito de crescimento que define o porte classificado em ereto, dicotômico, tricotômico 
e tetracotômico o que influência no índice de sombreamento e supressão da comunidade 
infestante (CARVALHO e FUKUDA, 2006).  

Visando uma maior produtividade e rentabilidade do cultivo, é necessário que o 
produtor integre as técnicas de manejo da lavoura, em especial, esteja atento à possibilidade 
de utilização de herbicidas pré-emergentes para o controle de plantas daninhas, 
principalmente quanto às vantagens proporcionadas, como o controle das plantas daninhas 
antes que essas possam competir com a cultura e provocar redução do rendimento. 
Considerando que não foram encontradas na literatura informações sobre a utilização de 
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herbicidas pré-emergentes na cultura da mandioca nas condições edafoclimáticas do 
Recôncavo Baiano, este estudo apresenta particular importância cujo objetivo foi avaliar a 
eficácia e a seletividade do ingrediente ativo flumioxazin para o controle de plantas daninhas 
aplicado em pré-emergência da mandioca nas condições edafoclimáticas da região, bem como 
disponibilizar informações agronômicas quanto ao controle de plantas daninhas na referida 
cultura. 

 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido na área de experimentação vegetal da Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB, em Cruz das Almas, Bahia, Brasil. A área 
encontrava-se sob pastagem de braquiaria e foi preparada convencionalmente para 
implantação.  O plantio foi realizado em 28/08/2013, utilizando a variedade Cria Menino no 
espaçamento de 0,9 x 0,5 m; a adubação de plantio foi realizada conforme análise de solo e a 
recomendação de adubação nutricional para a cultura. 

O delineamento experimental utilizado foi em faixas, com quatro tratamentos e seis 
repetições, sendo 01 testemunha e 03 doses de flumioxazin (0,0: Testemunha - 60,0 – 100,0 – 
150,0 g i.a. ha-1). Cada tratamento foi constituído por doze linhas de mandioca de 50,0 m de 
comprimento, com área total equivalente a 540,0 m². A aplicação dos tratamentos foi 
realizada em 29/08/2013, em pré-emergência da cultura e das plantas daninhas, no sistema 
plante e aplique, com uma calda de 200,0 l ha-1. 

As avaliações do controle foram realizadas aos 30, 60 e 90 dias após a aplicação 
(DAA) utilizando-se um quadro de 0,25 m² (0,5 x 0,5 m), em seis pontos escolhidos ao acaso 
ao longo da linha da cultura em cada faixa. Os pontos de avaliação foram mantidos fixos nas 
três avaliações. A avaliação de fitointoxicação nas plantas de mandioca foi realizada de forma 
visual aos 30, 60 e 90 DAA, utilizando-se uma escala de 0 a 100, em que 0 corresponde a 
nenhuma injúria e 100 morte total das plantas de mandioca (SBCPD, 1995).  

Os dados foram submetidos à análise de regressão a 5 % de probabilidade 
empregando-se o programa estatístico SISVAR (FERREIRA, 2003). 
 

Resultados e Discussão 
Verificou-se diferença estatística significativa entre as doses. Quanto à época e a 

interação doses X época não se observou diferença estatística, corroborando para uma atuação 
isolada de cada fator (Tabela1). 

 
Tabela 1. Análise de variância da característica número de plantas daninhas observada em 
plantas de mandioca submetida ao ingrediente ativo flumioxazin. 

FV     GL QM Pr>Fc 
DOSES 3 304,240741 0,0000 
EPOCA 2 35,055556 0,0077 
DOSES*EPOCA 6 3,629630 0,7664 
REP 5 10,722222 0,1674 
Erro 55 6,576768  
Total corrigido 71   
CV (%) = 64.56   
Média Geral: 3.9722222 Número de observações: 72 

 
O aumento das doses influenciou o controle das plantas daninhas, mas não foi 

verificada uma redução do número de plantas conforme o aumento da dose, visto que a média 
de plantas correspondeu a 10,1; 1,8; 2,4 e 1,5 para as dosagens 0,0: Testemunha - 60,0 – 
100,0 – 150,0 g i.a. ha-1, respectivamente, (Figura 1). Identificou-se também que a variação de 
controle entre as três doses avaliadas foi pequena. 
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Figura 1. Controle de plantas daninhas em função das doses de flumioxazin. 
 
As três doses avaliadas proporcionaram um controle satisfatório, apresentando um 

percentual de controle acima de 95% nas três épocas avaliadas (Tabela 2), o que é muito 
positivo, visto que os resultados obtidos por Moura (2000), Johanns e Contiero (2006) e 
Albuquerque et al. (2008) ao estudarem a interferência das plantas daninhas na cultura da 
mandioca em diferentes verificaram que o período total de prevenção de interferência das 
plantas daninhas variou de 60 a 90 dias 

 
Tabela 2. Percentual de controle de plantas daninhas após a aplicação de flumioxazin em pré-
emergência da cultura da mandioca. Cruz das Almas, BA – 2013. 
 

 
Tratamentos 

% de controle de plantas daninhas 

30 DAA 60 DAA 90 DAA 
Flumioxazin 60 g ha-1 99,0 97,7 97,8 
Flumioxazin 100 g ha-1 97,9 95,3 98,8 
Flumioxazin 150 g ha-1 97,8 95,6 98,9 
Testemunha 0,0 0,0 0,0 

 
Convém salientar que o controle proporcionado pelos tratamentos não foi 

decrescente. No entanto, o plantio foi realizado em uma época de menor ocorrência de chuvas 
implicando em um menor fluxo de morte e germinação das plantas daninhas bem como na 
ativação do i.a. no solo em função das condições de umidade do solo. De acordo com 
Christoffoleti et al. (2008) a água disponível no solo para o crescimento das plantas e 
microrganismos tem papel determinante na eficácia dos herbicidas residuais no controle de 
plantas daninhas e seletividade.  

A variedade de mandioca Cria Menino mostrou-se totalmente seletiva as três doses do 
i. a. flumioxazin durante as avaliações realizadas, não sendo identificados sintomas visuais de 
fitointoxicação, (Tabela 3). 

 
Tabela 1. Notas atribuídas aos sintomas de fitointoxicação das plantas de mandioca em 
função das doses aplicadas e época de observação. 
 

Tratamentos Épocas 

30 DAA 60 DAA 90 DAA 
Notas 

Flumioxazin 60 g ha-1 0,0 0,0 0,0 

Flumioxazin 100 g ha-1 0,0 0,0 0,0 
Flumioxazin 150 g ha-1 0,0 0,0 0,0 

Testemunha capinada 0,0 0,0 0,0 
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Um dos aspectos importantes a ser avaliado na seletividade de herbicidas diz respeito 
à morte de plantas na linha de plantio, o que não foi constatado neste trabalho, visto que a 
distribuição espacial de plantas na área, ou seja, o espaçamento entrelinhas e a distribuição na 
linha (uniformidade de distribuição, plantas duplas, falhas etc.) afetam sobremaneira o 
rendimento da cultura, bem como a capacidade de supressão da comunidade infestante, 
devida ao rápido fechamento e sombreamento do solo. 
 

Conclusão 

No período de avaliação e para as condições edafoclimáticas de Cruz das 
Almas/Bahia, o i. a. flumioxazin foi eficiente no controle de plantas daninhas na cultura da 
mandioca manejado em pré-emergência. Com base nos resultados preliminares pode-se 
afirmar que as plantas da variedade de mandioca “Cria Menino” foram tolerantes as 
diferentes doses do i. a. flumioxazin, havendo seletividade em relação ao herbicida. 
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Resumo  

As plantas daninhas causam grandes prejuízos às plantas cultivadas, em especial para 
a mandioca [Manihot esculenta Crantz] a qual possui crescimento inicial lento. O controle 
químico é bastante utilizado por produtores que utilizam média e alta tecnologia na produção 
de mandioca por ser um método rápido e eficaz no controle de plantas daninhas. Desta forma, 
o objetivo desta pesquisa foi estudar três diferentes moléculas de herbicidas em duas 
variedades de mandioca (Campinas e Sergipana), analisar o crescimento, a seletividade e a 
eficiência no controle das plantas daninhas. Constatou que os herbicidas Ametrina e 
Flumioxizina têm potencial para ser utilizado em pré-emergência sobre as variedades 
Campinas e Sergipana. A variedade Campinas apresentou elevada tolerância às moléculas, 
diferindo da variedade Sergipana que apresentou sinais de fitotoxidade a molécula 
Isoxaflutole. O herbicida Isoxaflutole não se mostrou eficiente no controle de plantas do 
gênero Commelina na variedade Sergipana.  
 
Palavras Chave:Modo de ação, variedades, fitotoxidade, moléculas químicas 

Introdução 

Planta de origem brasileira, a mandioca é uma das culturas mais difundidas do País. 
Essa cultura já era cultivada pelos indígenas desde antes da chegada dos portugueses ao 
Brasil, para a fabricação de bebidas e alimentos, propiciando a extensa incorporação aos 
hábitos alimentares da população. 

Essa cultura é caracterizada como de crescimento inicial lento, ou seja, é uma cultura 
de baixa capacidade competitiva por luz, água, gás carbônico e nutriente, ao contrário das 
plantas daninhas que além de possuírem alta capacidade competitiva quando comparada à 
maioria das culturas, são os principais componentes bióticos do agroecossistema da mandioca 
que interferem no desenvolvimento e na produtividade. 

Contudo, com o avanço no uso do controle químico algumas plantas daninhas se 
tornaram resistentes, devido à utilização de forma indiscriminada e sem orientação técnica, o 
qual testifica que o manejo inadequado das plantas daninhas é uma das principais causas da 
baixa produtividade da cultura da mandioca no Brasil. 

Com tudo isso, o objetivo desta pesquisa foi avaliar a seletividade das moléculas 
Ametrina (Metrimex), Flumioxizina (Sumyzin) e Isoxaflutole (Provence) em duas variedades 
de mandioca (Campinas e Sergipana), bem como o controle das plantas daninhas por esses 
herbicidas. 
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 Material e Métodos 

O experimento foi realizado no Agreste alagoano, especificamente no Sítio 
Massaranduba município de Arapiraca - AL sob condições naturais de clima, no período de 
junho de 2014 a abril de 2015, totalizando oito meses de avaliações. Esta região é de transição 
entre a Zona da Mata e o Sertão Alagoano, cujo clima é classificado como do tipo ‘As’ 
tropical com estação seca de Verão, pelo critério de classificação de Köppen (1948). A 
estação chuvosa inicia no mês de Abril e se estende até o início de Agosto, com precipitação 
pluvial média de 854,27 mm ano-1, enquanto a estação seca vai de Setembro a Março, sendo 
Dezembro o mês mais seco do ano. O solo da área experimental possui as seguintes 
características químicas no perfil de 0-20 cm: pH (CaCl2) =5,31; matéria orgânica (%) =0,04; 
P (cmolcdm-3) = 0,26; H+Al, K, Ca, Mg, SB e CTC (cmolc dm-3) = 2,29; 0,24; 1,39; 0,57; 
2.17 e 5,02 respectivamente; e V% =54,38. Os teores de argila 6,74=, silte = 10,87 e areia = 
82,39 foram em %, respectivamente, dessa forma pertencente a classe textural Areia Franca .  
No perfil de 20-40 cm as características químicas foram: pH (CaCl2) = 4,84; matéria orgânica 
(%) =0,81; P (cmolcdm-3) = 0,22; H+Al, K, Ca, Mg, SB e CTC (cmolc dm-3) = 2,41;0,23; 
0,70; 1,18; 2.11 e 5,02 respectivamente; e V% =51,99. Os teores de argila 7,87=, silte = 13,85 
e areia = 78,28 foram em %, respectivamente, dessa forma pertencente a classe textural Areia 
Franca. Após as análises, o solo foi corrigido, primeiramente com a adição de calcário 
dolomítico 298,98 Kg/ha 60 dias antes do plantio e no momento do plantio foi efetuada a 
correção com os adubos N, P e K: 15-15-10 Kg/ha respectivamente. 

Para a implantação do experimento foram utilizadas as cultivares de mandioca 
Campinas e Sergipana, as mais plantadas da região do Agreste Alagoano. O delineamento 
experimental utilizado foi de blocos casualizados, num esquema fatorial 2x3, composto por 
duas variedades (Campinas e Sergipana), três moléculas herbicidas (Ametrina, Flumioxazina 
e Isoxaflutole nas seguintes dosagens: 1000g.i.a.ha-1; 100g.i.a.ha-1 e 75g.i.a.ha-1, 
respectivamente.). A área total do experimento foi equivalente a 1500 m2, as parcelas foram 
constituídas de quatro linhas de mandioca espaçadas em 1,2 m x 6,0 m de comprimento (4,8 
m x 0,60 m = 28,8 m²). Onde cada linha era composta por dez plantas. Para aplicação das 
moléculas, utilizou-se um pulverizador costal, pressurizado com CO2 e equipado com barra de 
dois bicos espaçados 0,5 metros entre eles, utilizando-se de pontas do tipo leque (Modelo 
Jacto 110-LD-02), com pressão de 2 Kgf cm², e volume de calda de 300 L ha-1. As avaliações 
de porcentagem de fitointoxicação foram realizadas aos 15 e 30 dias após a aplicação (DAA).  

Foram avaliadas mensalmente as características de crescimento como: Altura de 
plantas (AP); Número de folhas (NF); Comprimento e Largura de folhas (CxL); Área foliar. 
Para os resultados de fitointoxicação foram aplicados a tabela de E.W.R.C., adaptada por 
Azzi & Fernandez, 1968 e confeccionadas tabelas. 

Para as variáveis de diâmetro caulinar, altura de planta, número de folhas e área 
foliar, os dados foram submetidos a analise de variância, e quando significativos, as médias 
foram comparadas pelo teste Scott-Knott, ao nível de 5% de significância, com auxilio do 
programa estatístico SISVAR, versão 5.3 Build 77 (FERREIRA, 2011).  

Referentes aos dados do levantamento fitossociológico, foram avaliados a frequência 
relativa, a densidade relativa, a dominância relativa e o índice de valor de importância (IVI) 
através dos modelos matemáticos e gráficos gerados por meio do programa Excel 2010 em 
dois períodos: 30 e 210 DAA. 

Resultados e Discussão 

No levantamento fitossociológico doexperimento realizado 30 DAAconstatou-se: 29 
espécies, sendo distribuídas em 25 gêneros e 14 famílias. Houve na segunda avaliação (210 
DAA) 30 espécies, 26 gêneros e 12 famílias.É possível compreender que não trata de uma 
área com histórico apenas de cultivo de mandioca, pois algumas das espécies de plantas 
daninhas identificadas são típicas da cultura de milho, feijão e fumo, as quais as sementes 
sobreviveram no banco de sementes da própria área ao longo dos anos.  Esse contingente 
demasiadamente grande de plantas daninhas catalogado na área experimental coincide com 
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período que antecede a interferência (PAI), o qual corresponde a 30 dias após as brotações 
das manivas, segundo Carvalho et al. (2004). Período bastante delicado para as plantas de 
mandioca, pois como a mesma apresenta crescimento lento, falhas na aplicação ou na ação 
das moléculas herbicidas podem provocar alterações no crescimento e provocar a morte das 
plantas, tanto plantas daninhas com as mandiocas competem pelos mesmos recursos. 

Observou-se aos 90 DAA a superioridade das moléculas Ametrina e Flumioxizina 
para a variável altura de plantas (AP), independente da variedade, confirmando a 
seletividades destas moléculas. Esses resultados diferiram do observado por Silva et al (2011) 
o qual atribuíram destaque aos herbicidas inibidores de síntese de carotenoides,  onde 
contrariamente o presente trabalho apresentou resultados expressivos para herbicidas 
inibidores do fotossistema II (Ametrina) e Inibidor de acetil CoA carboxilase (Flumioxizina). 

Na variável número de folhas (NF) apresentou efeito significativo para as variedades 
estudas, pois como o hábito de crescimento é diferente para ambas, a influência maior seria 
para o “fechamento” do solo ou da linha, onde a maior facilidade seria para a variedade 
Campinas por possuir crescimento ramificado, no entanto o efeito maior observado foi para as 
moléculas testadas, destacando o efeito excepcional da Flumioxizina. 

Para a variável área foliar, ocorreu uma inversão onde a variedade que obteve maior 
número de folhas apresentou a menor área foliar, como também o inverso ocorreu, onde a 
variedade Sergipana com menor número de folha apresentou maior área foliar. Isso pode ser 
confirmado na Figura 1, pois a variedade Sergipana possui folhas mais finas, porém longas e 
com maior comprimento chegando a apresentar 44cm de comprimento nas estações chuvosas. 

Iniciando a analise individual de cada molécula, foi observado que a Ametrina (T1) 
caracterizada como herbicida sistêmico e recomendada para aplicação pré-emergente reduziu 
os índices de valor de importância das três principais espécies de plantas daninhas 
(Commelina benghalensis L., Cyperus difformisL. e Richardia brasilienses Gomes) que 
infestavam a variedade Campinas (V1), porém para a variedade Sergipana (V2) foi observado 
aumento de aproximadamente 80% no número de plantas daninhas, no qual se acredita que 
por se tratar de uma área aberta e próxima de uma rodovia esse incremento venha através do 
da dispersão de sementes pelo vento, da passagem de carros, animais ou até mesmo de 
pessoas próximas ou dentro da área experimental (Figura 1 Ametina A-D) 

Observou-se na molécula Flumioxizina (T4), quando aplicado na variedade Campinas 
foi eficiente no controle das espécies de folha larga principalmente da Croton glandulosusL. 
como também para espécies de folha estreita erradicando a Ciperus esculentus L e reduzindo 
em 52,49% o IVI da Ciperus difformis L.. E para a variedade Sergipana também foi eficiente 
no controle de plantas daninhas de folha estreita, tanto na erradicação da Cyperus Rotundus L. 
e Pennisetum clandestinum Hochst. Ex. Chiov., como na diminuição do IVI da Commelina 
benghalensis L. em 51,36% (Figura 1 Flumioxizina A-D). 

Constatou-se que a molécula Isoxaflutole (T5), não foi tão eficiente quanto às 
moléculas anteriores no controle de plantas daninhas, quando analisada as variedades 
individualmente, e o fato que chama a atenção é que se observou efeito fitotóxico aos 15 
DAA apenas a variedade Sergipana. (Figura 1C) 

 
 

Figura 1. Morfologia das folhas. A- Variedade Sergipana e B- Variedade Campinas. C- 
Fitotoxidade na variedade Sergipana submetida a aplicação da molécula Ixosaflutole (15 
DAA). 

C 
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Figura 2. Índice de Valor de Importância (IVI) das espécies infestantes do cultivo de 
mandioca na Estação Experimental da Massaranduba – Arapiraca-AL, submetida a dois 
períodosde avaliações (antes e depois)para a molécula Ametrina, (T1); Flumioxizina (T4)e 
Isoxaflutole (T5). A – 30 DAA na Variedade Campinas; B – 210 DAA na Variedade 
Campinas; C – 30 DAA na Variedade Sergipana; D – 210 DAA na Variedade Sergipana. 

Conclusão 

A variedade Campinas apresentou tolerância às moléculas, diferindo da variedade 
Sergipana que apresentou sinais de fitotoxidade a molécula Isoxaflutole (Provence). A 
molécula Flumioxizina se destacou como a mais eficiente no controle de plantas daninhas 
dentre as moléculas testadas, pois a mesma manteve a área de plantio livre das plantas 
daninhas por um período de 160 dias. 
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Resumo  

O Brasil, que já produziu 30 milhões de toneladas de mandioca em 1970, encontra-se 
hoje com uma produção aproximada de 25 milhões, consequência de problemas como a falta 
de mão de obra e de máquinas que facilitem as operações de plantio e colheita. A carência de 
indústrias de máquinas agrícolas que produzam plantadoras de mandioca para pequenas 
propriedades impõe a realização destas operações,  com uso de ferramentas manuais de baixa 
tecnologia. Este trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho de uma máquina 
plantadora de mandioca, adequada ao sistema de plantio direto, para ser utilizada em trator de 
rabiças visando utilização na pequena propriedade. Os resultados mostraram que a menor 
velocidade exigiu menor força, consumo de combustível e potência do trator. 

 
Palavras Chave: Máquina, mecanização, raizes, manivas 

Introdução 

A produção brasileira de mandioca em 2008 foi de 26,6 milhões de toneladas colhidas 
em 1,87 milhões de hectares, sendo a região Sul responsável por 22,5% da produção nacional. 
O sistema de plantio direto permite melhorar a conservação do solo, reduzindo o consumo de 
combustível nas atividades agrícolas e o tráfego de máquinas na área, proporcionando maior 
conservação de umidade no solo e melhores condições para o desenvolvimento vegetal. No 
entanto, sabe-se que no Brasil não há indústrias fabricantes de máquinas plantadoras de 
mandioca para tratores de rabiças, limitando a mecanização do plantio direto apenas aos 
produtores que possuem tratores de porte médio e grande. Além disso, as plantadoras de 
mandioca adaptadas ao sistema de plantio direto e disponíveis no mercado, apresentam sérias 
limitações tecnológicas (FEY, 2009). Há necessidade de inovação na mecanização agrícola 
do plantio de mandioca, mesmo que esta operação seja antiga (MAZUTE, 2014). A operação 
de plantio da mandioca na pequena propriedade é, geralmente, efetuada manualmente, em 
covas preparadas com enxadas ou em sulcos abertos e fechados com tração animal, operações 
que demandam tempo e significativo desgaste físico. Devido a redução do número de pessoas 
relacionadas a esta atividade, mesmo constatando-se que a demanda de produtos agrícolas 
não diminuiu, surge a necessidade da mecanização da pequena propriedade (FARINA, 2010). 
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Este trabalho teve como principal objetivo, avaliar uma máquina plantadora de 
mandioca, adequada ao sistema de plantio direto, para ser utilizada em trator de rabiças 
visando utilização na pequena propriedade. 

Material e Métodos 

O projeto da plantadora de mandioca foi elaborado no Núcleo de Desenvolvimento 
Integrado de Produtos (NEDIP), laboratório da Engenharia Mecânica da UFSC, no município 
de Florianópolis em Santa Catarina, utilizando a metodologia adotada por BACK et al. 
(2008). A construção, montagem e instrumentação da máquina foi realizada no Laboratório 
de Mecânica, Motores e Máquinas do Departamento de Engenharia Rural (ENR/CCA) da 
UFSC.  

Os ensaios da plantadora de mandioca foram realizados na Fazenda Experimental da 
Ressacada da UFSC no município de Florianópolis, SC, em uma área de aproximada de 4.000 
m2, nas coordenadas geográficas 27º41’ latitude Sul e 48º32’ longitude Oeste, com altitude 
média de 2,5 metros do nível do mar, em uma área em pousio por um ano, e solo classificado 
como Neossolo Quartzarênico Hidromórfico Típico, de acordo com o Sistema Brasileiro de 
Classificação dos Solos (EMBRAPA, 1999).  

O trator de rabiças utilizado para acoplar a plantadora foi da marca Tobatta com 10,3 
kW (14 cv), instrumentado com fluxômetro e sensor de temperatura tipo PT 100, fabricado 
pela Flowmate Oval, modelo M-III, para obter o consumo de combustível. Para medir a 
patinagem utilizou-se geradores de pulsos (encoders) da marca S&E, modelo E1A1C, 
instalados nas rodas motrizes. Para obter a velocidade instalou-se um sensor tipo radar da 
marca Dickey-John, modelo DjRVS II, no chassi da plantadora. 

A força exigida pelo conjunto trator de rabiças-plantadora foi estimada com a 
utilização de célula de carga da marca Transtec, tipo N-400/5000kfg, com os dados 
monitorados e armazenados de modo contínuo através de sinais gerados pelos sensores. Foi 
utilizado um sistema de aquisição de dados fabricado pela Campbell Scientific, Inc. modelo 
CR3000 Micrologger.  Utilizou-se um trator de tração simples da marca Massey Ferguson, 
modelo MF265 com 45,6 kw (62 cv) de potência no motor, para tracionar o conjunto  trator 
de rabiças-plantadora.  

Em todas as análises o delineamento experimental adotado foi o de Blocos 
Casualizados com quatro repetições. Para avaliar a força necessária para tracionar o conjunto 
trator de rabiças-plantadora, foram avaliados cinco tratamentos: T1 = T+t (trator+tobatta); T2 
=T+t+r+o (trator+tobatta+roda+operador); T3 = T+t+r+o+d (trator+tobatta+roda 
compactadora+operador+dosador); T4 = T+t+r+o+d+c (trator+tobatta+roda compactadora 
+operador+dosador+ disco de corte) e T5 = T+t+r+o+d+c+s  (trator+tobatta+roda 
compactadora+operador+dosador+disco de corte+sulcador). 

Para avaliar o desempenho do conjunto trator de rabiças-plantadora, foram 
considerados seis tratamentos: T1 = t: marcha 1; T2 = t+r: marcha 1; T3 =  t+r +d: marcha 1; 
T4 = t+r +d+c: marcha 1; T5 = t+r +d+c+s+o: marcha 1 e T6 = t+r +d+c+s+o: marcha 2. 
Para obter a resistência do solo a penetração foi utilizado um penetrógrafo eletro-eletrônico, 
fabricado pela Falker Automação Agrícola Ltda, com ponteira cônica de ângulo sólido de 30º 
(conforme norma ASAE S 313.3), com velocidade de penetração de 1820 mm/min, associado 
a um GPS de mão da marca Garmin, modelo Legend HCX, que também já proporcionou a 
posição espacial de cada amostra. Para cada ponto amostral realizou-se a coleta de amostras 
compostas nas camadas de 0-10 cm e 10-20 cm, que foram levadas ao Laboratório de Solo, 
Água e Tecidos Vegetais do CCA/UFSC para secagem e determinação do teor de água do 
solo, densidade e porosidade, conforme metodologia da EMBRAPA (1997). A análise dos 
dados foi feita pelo programa Falker Map Plus, que realiza a interpolação dos dados por meio 
de krigagem e permite a elaboração de mapas com base em  4 pontos amostrais distribuídos 
na área experimental. 

Os ensaios foram realizados conforme metodologia adotada por LUNGKAPIN et al. 
(2009) citado por MIALHE, 2012. Os resultados foram interpretados estatisticamente, por 
meio da análise de variância, pelo teste Tukey, adotando-se o nível de 5% de probabilidade.  
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Resultados e Discussão 
A Figura 1(a) mostra o teor de água do solo e a resistência do solo à penetração no 

momento da realização do ensaio da plantadora de mandioca. Observa-se que o teor de água 
(9%) na camada de 0 a 10 cm, foi maior na região noroeste da área e menor (7%)  na região 
sudeste da área experimental, ambos considerados baixos para a operação de plantio de 
mandioca. A Figura 1(b) representa a resistência do solo á penetração de 0 a 5 cm, indicando 
que a região noroeste apresentou menor resistência do solo à penetração (1.000 kPa) enquanto 
que a região nordeste apresentou maior resistência à penetração (1.500 kPa), valores 
considerados normais. A Figura 1(c) representa a resistência do solo à penetração de 5 a 10 
cm, indicando que a região noroeste apresentou menor resistência (1.500 kPa) enquanto que a 
região nordeste apresentou maior resistência do solo à penetração (4.000 kPa), valores 
considerados muito altos para a operação de plantio de mandioca. Os dados de pesquisas 
apontam que valores de Resistência à Penetração (RP) acima de 2.000 kPa, podem prejudicar 
o desenvolvimento de raízes das culturas, considerando a espécie vegetal e o teor de água do 
solo. 

                                       
(a)                                           (b)                                             (c) 

Figura 1. Mapa do teor de água do solo na camada de 0 a 10 cm (a), resistência do solo a 
penetração de 0 a 5 cm  (b) e resistência do solo a penetração de 5 a 10 cm  (c).  
 

Os resultados apresentados na Tabela 1 mostram que a força e a potência necessárias 
para tracionar a plantadora de mandioca foi de 2.034,62 N e 0,89 kW, respectivamente para 
velocidade de 1,14 km h-1. A força para deslocar o conjunto foi de 3.934,15N, considerado 
elevado,  o que pode ser explicado pela alta resistência do solo nas camadas mais profundas 
(Figura 2b).   
 
Tabela 1.  Ensaio 1: Média dos valores de força (N), velocidade (km h-1) e potência (kW), 
necessária para tracionar um conjunto trator de rabiças-plantadora de mandioca, rebocado por 
um trator 4x2, conforme adicionando as partes constituintes para cada tratamento. 
Tratamento Força (N) Velocidade (kmh-1.) Potência (kW) 
T+t       1.899,53   B   0,95    B            0,53   B 
T+t+r+o 2.600,03 AB   1,13 AB 0,81 AB 
T+t+r+o+d 2.703,43 AB  1,19  A  0,87 AB 
T+t+r+o+d+c 2.836,18 AB   1,14 AB 0,88 AB 
T+t+r+o+d+c+s*       3.934,15   A  1,31  A            1,42   A 

Média 2.794,66 1,14 0,90 
CV 30,97 8,35 34,07 

Em cada coluna para cada fator, médias seguidas de mesma letra, não diferem entre si, pelo 
teste Tukey a 5% de probabilidade. 
* T+t+r+o+d+c+s = trator+tobatta+roda compactadora+operador+dosador+disco de corte + 
sulcador 
 

A Tabela 2 mostra que o conjunto trator de rabiça-plantadora de mandioca não 
permite trabalhar na marcha 2 (1,63 km h-1), devido ao aumento exagerado de patinagem 
(38,96%) e consumo específico (1.711,76 gkW h-1). Os dados de pesquisas recomendam 
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valores de patinagem entre 10 a 15%, enquanto que o aumento do consumo específico indica 
menor eficiência energética do conjunto, o que não é desejável. 
 
Tabela 2.  Ensaio 2: Média dos valores de velocidade(km/h), patinagem (%), consumo 
horário (Lh-1.) e consumo específico (gkW-1.h-1.), de um conjunto trator de rabiças-plantadora 
de mandioca, conforme adicionado às partes constituintes para cada tratamento. 
Tratamento Velocidade 

(kmh-1.) 
Patinagem 

(%) 
Consumo 

Horário(Lh-1.) 
Consumo 

Espec. (gkW-1h-1.) 
t: marcha1 1,20 B 0,00   C  1,18  D 2.050,54 A 
t+r: marcha 1 1,22 B   2,00  BC  1,37  D 1.266,60 A 
t+r+d: marcha 1 1,23 B   2,09  BC   1,73 BC 1.335,38 A 
t+r+d+c: marcha 1 1,16 B 3,25   B 1,83  B 1.643,93 A 
t+r +d+c+s+o: marcha 1* 0,98 C 3,28   B   1,44 CD 1.301,68 A 
t+r +d+c+s+o: marcha 2 1,63 A  38,96   A 2,42  A 1.711,76 A 

Média 1,24 8,26 1,66 1.551,65 
CV 3,44 12,68 8,55 28,65 

Em cada coluna para cada fator, médias seguidas de mesma letra, não diferem entre si, pelo 
teste Tukey a 5% de probabilidade. 
* t+r +d+c+s+o: marcha 1= tobatta+roda compactadora +dosador+disco de corte+sulcador+ 
operador, utilizando a marcha 1 do trator. 
 

Conclusão 

A plantadora de mandioca desenvolvida e ensaiada exigiu força de 2.034,62 N e 
potência e 0,89 kW, tendo apresentado melhor desempenho operacional com o trator de 
rabiças deslocando na marcha 1, pois ofereceu menor consumo específico e menor patinagem.  
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Temática: Mecanização Agrícola 
 

Resumo  

Na mandiocultura, vários fatores favorecem a formação de camadas compactadas. O 
tráfego e o uso intenso de máquinas na aração e gradagem aumentam os riscos da degradação 
do solo. Com intuito de reduzir esses problemas, avaliou-se o efeito de diferentes mecanismos 
sulcadores no solo, visando proporcionar boas condições para o ideal desenvolvimento da 
mandioca. Diante disso, este trabalho teve por objetivo avaliar as alterações de densidade e de 
resistência à penetração em um Latossolo Vermelho distrófico cultivado com mandioca em 
preparo convencional e cultivo mínimo, utilizando diferentes mecanismos sulcadores. Para 
mensurar densidade, resistência à penetração e teor de água, foram coletadas amostras de solo 
na linha de cultivo, nas camadas de solo 0,00-0,20 m e 0,20-0,40 m. Os dados mostraram que 
Os sistemas de manejo e os mecanismos sulcadores influenciaram nos valores de teor de 
água, densidade e resistência do solo à penetração. A resistência do solo à penetração e o teor 
de água apresentaram relação diretamente proporcional com a profundidade do solo. O 
preparo convencional teve os menores valores de densidade do solo na camada superficial.  

 
Palavras Chave: Preparo convencional, Cultivo mínimo, Plantadora. 

Introdução 

Na cultura da mandioca o principal produto são as raízes, que depende de solos 
profundos e friáveis (soltos), sendo ideais os solos arenosos ou de textura média, por facilitar 
o crescimento das raízes, uma boa drenagem e facilidade de colheita. 

As operações de preparo do solo no cultivo da mandioca envolvem sistemas 
caracterizados pela excessiva mobilização e desestruturação da camada superficial do solo 
promovendo problemas como a degradação e erosão.  

Com intuito de reduzir esses problemas, propõem-se avaliar o efeito de diferentes 
mecanismos sulcadores de plantio no solo, visando proporcionar boas condições para o 
desenvolvimento e crescimento das plantas de mandioca. Diante do exposto, este trabalho tem 
por objetivo avaliar as alterações nos valores de densidade e resistência do solo à penetração 
em um Latossolo Vermelho distrófico, cultivado com mandioca em sistema de preparo 
convencional e cultivo mínimo. 
 

 Material e Métodos 

 O experimento foi realizado em Latossolo Vermelho distrófico (86 % areia, 10 % 
argila e 4% silte) no Campus do Arenito, da Universidade Estadual de Maringá, situado no 
município de Cidade Gaúcha, localizado na região noroeste do Estado do Paraná.  

Utilizou-se parcelas experimentais de 40,00 x 3,60m com as variedades de mandioca 
IAC90, Fécula Branca e Nega Maluca em áreas sob preparo convencional (PC) e cultivo 
mínimo (CM). O sistema de preparo convencional compreendeu-se por: uma operação com 
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arado de aivecas (4 hastes) + trator JD 7515 (103 kw – 4x2 TDA); duas operações com grade 
aradora pesada (28x24 discos)+ trator JD 7515 (103 kw) e três operações com grade 
niveladora leve (20 x32 discos) + trator MF283 (63kw – 4x2 TDA) - duas abertas e uma 
fechada. Já o sistema cultivo mínimo compreendeu-se por: uma operação com aivecas + trator 
JD 7515; uma operação com grade aradora pesada + trator JD 7515; duas operações com 
grade niveladora leve + trator MF283 - uma grade aberta e uma fechada; e uma operação de 
dessecação (pulverizador Montana 600L) +  trator MF283.  

As áreas de preparo convencional e cultivo mínimo foram semeadas a lanço com as 
coberturas vegetais: milheto (20,00 kg ha-1); feijão-guandu (15,00 kg ha-1); e consórcio de 
milheto (10,00 kg ha-1) + feijão-guandu (7,50 kg ha-1), sendo utilizadas para o enterrio, em 
ambas as áreas, uma grade niveladora leve fechada.  

O plantio das manivas (setembro/2013), em ambas as áreas, foi realizado com uma 
plantadora adubadora Planti Center, modelo BAZUCA I de duas linhas acoplada nos três 
pontos do trator MF283. A plantadora teve três combinações de diferentes tipos de 
mecanismos sulcadores: FAD - Facão sulcador alado + Disco de corte corrugado frontal; FSD 
- Facão sulcador simples + Disco de corte corrugado frontal; e D - Disco de corte corrugado 
frontal. O facão sulcador alado seguiu especificações, segundo FEY (2009) e os demais 
sulcadores seguiram os padrões do fabricante. As manivas de mandioca foram plantadas com 
espaçamento entre plantas de 0,73m e 0,90m entre as linhas de plantio. A correção do solo 
(fevereiro/2013) foi com calcário calcítico na dose de 620 kg ha-1. A adubação foi realizada 
no plantio das manivas, em sulco, com 670 kg ha-1 de superfosfato simples e adubação de 
cobertura com 350 kg ha-1 de cloreto de potássio,  45 dias após emergência das plantas.  
 Os valores de densidade do solo, resistência do solo à penetração e o teor de água 
foram determinados nas camadas de solo 0,00-0,20 m e 0,20-0,40 m.  

A densidade do solo foi determinada coletando-se amostras indeformadas com o 
auxílio de sonda marca Soil Test pelo método do anel volumétrico (EMBRAPA, 1997), sendo 
os valores expressos em gramas por centímetro cúbico (g cm-3). 
 A resistência do solo à penetração foi mensurada na linha de plantio, entre plantas, na 
linha central de cada parcela, utilizando-se de penetrômetro eletrônico PNT-2000/M, sendo os 
valores expressos em mega pascal (MPa). 
 A determinação do teor de água foi realizada nas amostras utilizadas no teste de 
densidade do solo, segundo critérios estabelecidos pelo método da estufa (EMBRAPA, 1997), 
sendo os valores expressos em porcentagem. 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados, em esquema fatorial 2 
(sistema de manejo) x 3 (tipos de hastes sulcadoras) x 3 (variedades de mandioca), com 4 
repetições. Os dados foram analisados pelo teste F e o desdobramento pelo teste de 
agrupamentos de médias Scott-Knott com nível de 5% de probabilidade, por meio do 
programa estatístico SISVAR 5.3. 

 

Resultados e Discussão 
Os valores de densidade do solo (Tabela 1) apresentaram os menores valores no 

sistema PC. Comportamento este que pode estar associado, ao fato que o sistema preparo 
convencional promove maior revolvimento do solo durante o preparo. Considerando os 
maiores valores médios de densidade do solo no cultivo mínimo, estes ainda são considerados 
aceitáveis para solos arenosos. Verifica-se também que nas camadas mais profundas há 
acréscimos nos valores de densidade do solo. Segundo Kiehl (1979), a densidade do solo 
geralmente aumenta com a profundidade, pois as pressões exercidas pelas camadas superiores 
sobre as subjacentes favorecem a compactação.   
 Os valores de resistência do solo à penetração (Tabela 2), camada 0,20m mostram 
que o CM apresentou-se mais adensadas nas parcelas cultivada com haste tipo D e FSD, com 
a variedade Fécula Branca. As parcelas cultivadas com mecanismo sulcador FSD apresentam 
menores valores de resistência do solo à penetração nas parcelas cultivadas com IAC90 e 
Nega Maluca. 



 

09 a 13 de Novembro de 2015, Foz do Iguaçu - PR. 

 
Tabela 1. Valores de densidade do solo (g cm-3), sob efeito de hastes sulcadoras (FAD=facão 
alado + disco de corte corrugado frontal. D=disco de corte corrugado frontal. FSD=facão 
simples + disco de corte corrugado frontal) e sistemas de manejo do solo em diferentes 
variedades de mandioca. Médias seguidas de mesma letra, maiúscula na coluna, minúscula na 
linha, não diferem estatisticamente entre si, na mesma camada de solo avaliada 

 Hastes 
 FAD D FSD 

Sistema/Camada 0,20 m 0,40 m 0,20 m 0,40 m 0,20 m 0,40 m 

Cultivo Mínimo (CM) 1,79 Aa 1,89 Aa 1,80 Aa 1,94 Aa 1,80 Aa 1,85 Aa 
Convencional (PC) 1,61 Ba 1,69 Ba 1,62 Ba 1,69 Ba 1,59 Ba 1,64 Ba 

 Variedades 
 Fécula Branca IAC90 Nega Maluca 

Sistema/Camada 0,20 m 0,40 m 0,20 m 0,40 m 0,20 m 0,40 m 

Cultivo Mínimo (CM) 1,78 Aa 1,89 Aa 1,80 Aa 1,92 Aa 1,81 Aa 1,88 Aa 
Convencional (PC) 1,64 Ba 1,69 Ba 1,61 Ba 1,67 Ba 1,57 Ba 1,67 Ba 

 Hastes 
 FAD D FSD 

Variedades/Camadas  0,20m 0,40m 0,20m 0,40m 0,20m 0,40m 

Fécula Branca  1,72 Aa 1,83 Aa 1,68 Aa 1,78 Aa 1,70 Aa 1,77 Aa 
IAC90 1,74 Aa 1,79 Aa 1,74 Aa 1,86 Aa 1,66 Aa 1,80 Aa 
Nega Maluca   1,67 Aa 1,75 Aa 1,70 Aa 1,75 Aa 1,71 Aa 1,75 Aa 

 
Tabela 2. Valores de resistência do solo à penetração (MPa), sob efeito de hastes sulcadoras 
(FAD=facão alado + disco de corte corrugado frontal. D=disco de corte corrugado frontal. 
FSD=facão simples + disco de corte corrugado frontal) e sistemas de manejo do solo em 
diferentes variedades de mandioca. Médias seguidas de mesma letra, maiúscula na coluna, 
minúscula na linha, não diferem estatisticamente entre si, na mesma camada de solo avaliada 

 Hastes 
 FAD D FSD 

Sistema/Camada 0,20 m 0,40 m 0,20 m 0,40 m 0,20 m 0,40 m 

Cultivo Mínimo (CM) 2,07 Aa 2,86 Aa 2,47 Aa 2,83 Aa 1,70 Aa 2,32 Ba 
Convencional (PC) 2,34 Aa 2,78 Aa 1,44 Ba 3,11 Aa 1,47 Aa 2,88 Aa 

 Variedades 

 Fécula Branca IAC90 Nega Maluca 

Sistema/Camada 0,20 m 0,40 m 0,20 m 0,40 m 0,20 m 0,40 m 

Cultivo Mínimo (CM) 2,38 Aa 2,93 Aa 1,99 Ab 2,43 Ba 1,88 Ab 2,65 Aa 
Convencional (PC) 1,93 Ba 2,57 Ab 1,43 Bb 3,42 Aa 1,89 Aa 2,79 Ab 

 Hastes 

 FAD D FSD 

Variedades/Camadas  0,20m 0,40m 0,20m 0,40m 0,20m 0,40m 

Fécula Branca  2,26 Aa 2,79 Aa 2,01 Aa 2,75 Aa 2,34 Aa 2,92 Aa 
IAC90 2,36 Aa 2,90 Aa 1,89 Ab 3,13 Aa 1,62 Bb 2,89 Aa 
Nega Maluca  1,84 Ba 2,56 Aa 1,24 Bb 2,89 Aa 1,69 Ba 2,36 Aa 

 
Na camada de solo 0,40m, verifica-se que o mecanismo sulcador FSD apresentou 

menor valor médio de resistência de solo à penetração nas áreas sob sistema de manejo CM. 
As parcelas sob IAC90 apresentaram maiores valores de resistência do solo à penetração nas 
áreas sob CO. 

O teor de água no solo (Tabela 3) teve menor valor médio somente nas parcelas sob D 
para a variedade Fécula Branca, na camada de solo a 0,20m. Na camada 0,40m as parcelas 
sob PC tiveram maiores valores de teor de água no solo, com destaque para as parcelas com 
Fécula Branca plantadas com o mecanismo sulcador FAD. As camadas mais profunda do solo 
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apresentaram acréscimos nos valores de teor de água, o que pode estar associado ao 
acréscimo de densidade e resistência do solo à penetração. 
 
Tabela 3. Valores de teor de água (%), sob efeito de hastes sulcadoras (FAD=facão alado + 
disco de corte corrugado frontal; D=disco de corte corrugado frontal; FSD=facão simples + 
disco de corte corrugado frontal) e sistemas de manejo do solo em diferentes variedades de 
mandioca. Médias seguidas de mesma letra, maiúscula na coluna, minúscula na linha, não 
diferem estatisticamente entre si, na mesma camada de solo avaliada 

 Hastes 
 FAD D FSD 

Sistema/Camada 0,20 m 0,40 m 0,20 m 0,40 m 0,20 m 0,40 m 

Cultivo Mínimo (CM) 10,34 Aa 11,69 Ba   9,01 Aa 10,26 Ba 11,93 Aa 11,12 Aa 
Convencional (PC) 10,91 Aa 14,20 Aa 10,34 Aa 12,13 Aa 10,70 Aa 12,40 Aa 

 Variedades 

 Fécula Branca IAC90 Nega Maluca 

Sistema/Camada 0,20 m 0,40 m 0,20 m 0,40 m 0,20 m 0,40 m 

Cultivo Mínimo (CM) 10,62 Aa 11,57 Ba   9,90 Aa 10,42 Ba 10,77 Aa 11,09 Aa 
Convencional (PC) 11,57 Aa 14,04 Aa 10,20 Aa 12,18 Ab 10,32 Aa 12,48 Ab 

 Hastes 

 FAD D FSD 

Variedades/Camadas  0,20m 0,40m 0,20m 0,40m 0,20m 0,40m 

Fécula Branca  11,76 Aa 15,00 Aa   9,55 Aa 11,75 Ab 10,55 Aa 12,07 Ab 
IAC90   9,66 Ba 12,20 Ba   9,36 Aa 10,18 Aa 10,04 Aa 11,21 Aa 
Nega Maluca  11,69 Aa 11,22 Ba 11,21 Aa 11,98 Aa 11,04 Aa 12,08 Aa 

 

Conclusão 

Os sistemas de manejo e os mecanismos sulcadores influenciaram nos valores de teor 
de água, densidade e resistência do solo à penetração. A resistência do solo à penetração e o 
teor de água apresentaram relação diretamente proporcional com a profundidade do solo. O 
preparo convencional teve os menores valores de densidade do solo na camada superficial.  
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Temática: Mecanização Agrícola 
 

Resumo  

Neste trabalho, avaliou-se as variedades de mandioca, Fécula Branca, IAC90 e Nega 
Maluca, cultivadas em preparo convencional e cultivo mínimo, plantadas com plantadora 
Bazuca I equipada com mecanismos sulcadores haste alada + disco de corte corrugado 
frontal, haste simples + disco de corte corrugado frontal e disco de corte corrugado frontal, 
em um Latossolo Vermelho distrófico, no Campus do Arenito, no município de Cidade 
Gaúcha, PR. Foram avaliadas altura de plantas, produtividade e teor de amido. Os resultados 
mostraram que a altura de plantas e o teor de amido foram influenciados pelos sistemas de 
preparo, tipo de hastes e variedades de mandioca. Valores inferiores de altura de plantas 
foram observados no sistema CM, em parcelas com Fécula Branca plantadas com haste FAD 
e FSD. A produtividade foi semelhante em ambos os sistemas de preparo. O teor de amido 
apresentou menores valores nas parcelas com Nega Maluca. A haste FSD, mostrou ser mais 
eficiente em acréscimos de produtividade e teor de amido. 
 
Palavras Chave: Preparo convencional, Cultivo mínimo, plantadora. 

Introdução 

Na cultura da mandioca, o método de preparo mais utilizado é o sistema de preparo 
convencional. Neste intuito, vários estudos buscam adaptar sistemas conservacionistas 
utilizados em outras culturas, de interesse comercial, para a cultura da mandioca, destacando-
se o sistema cultivo mínimo, como opção de redução do revolvimento e erosão de solos 
arenosos. 
 O maior desafio para que os sistemas conservacionistas sejam empregados na cultura 
da mandioca, estão nas alterações necessárias do sistema de sulcadores das plantadoras, os 
quais são compostos por discos de corte e hastes. Estas hastes, ainda não são capazes de fazer 
o correto plantio das manivas em sistema conservacionista, quer seja pela falta de estudos e 
ou por tipos de hastes mais adaptadas a este tipo de sistema, sendo este, um dos fatores que 
podem afetar o desenvolvimento das plantas de mandioca. Desta forma, tornam-se 
necessários estudos que viabilizem a implantação de sistema de cultivo conservacionistas 
apropriado para a cultura da mandioca, juntamente com avaliação de sistemas ideais para o 
crescimento e o desenvolvimento adequado das plantas. Neste contexto, este experimento visa 
analisar o desenvolvimento de diferentes variedades de mandioca em áreas sob cultivo 
mínimo e preparo convencional do solo com diferentes tipos de mecanismos sulcadores. 
 

 Material e Métodos 

 O experimento foi realizado em Latossolo vermelho distrófico (86 % areia, 10 % 
argila e 4% silte), no Campus do Arenito, da Universidade Estadual de Maringá, situado no 
município de Cidade Gaúcha, localizado na região noroeste do Estado do Paraná.  
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Utilizou-se parcelas experimentais de 40,00 x 3,60m com as variedades de mandioca 
IAC90, Fécula Branca e Nega Maluca em áreas sob preparo convencional (PC) e cultivo 
mínimo (CM). O sistema preparo convencional compreendeu-se por: uma operação com 
arado de aivecas (4 hastes) + trator JD 7515 (103 kw – 4x2 TDA), duas operações com grade 
aradora pesada (28x24 discos) + trator JD 7515 (103 kw) e três operações com grade 
niveladora leve (20 x32 discos) + trator MF283 (63kw – 4x2 TDA) - duas abertas e uma 
fechada. Já o sistema cultivo mínimo compreendeu-se por: uma operação com aivecas + trator 
JD 7515; uma operação com grade aradora pesada + trator JD 7515; duas operações com 
grade niveladora leve + trator MF283 - uma grade aberta e uma fechada; e uma operação 
dessecação (pulverizador Montana 600 L) +  trator MF283.  

As áreas de preparo convencional e cultivo mínimo foram semeadas a lanço com as 
coberturas vegetais: milheto (20,00 kg ha-1); feijão-guandu (15,00 kg ha-1); e consórcio de 
milheto (10,00 kg ha-1) + feijão-guandu (7,50 kg ha-1), sendo utilizadas para o enterrio, em 
ambas as áreas, uma grade niveladora leve fechada.  

O plantio das manivas (setembro/2013), em ambas as áreas, foi realizado com uma 
plantadora adubadora Planti Center, modelo BAZUCA I de duas linhas, acoplada nos três 
pontos do trator MF283. A plantadora teve três combinações diferentes de mecanismos 
sulcadores: FAD - Facão sulcador alado + Disco de corte corrugado frontal; FSD - Facão 
sulcador simples + Disco de corte corrugado frontal; e D - Disco de corte corrugado frontal. O 
facão sulcador alado seguiu especificações segundo FEY (2009) e os demais sulcadores 
seguiram os padrões do fabricante. As manivas de mandioca foram plantadas com 
espaçamento entre plantas de 0,73m e 0,90m entre as linhas de plantio. A correção do solo 
(fevereiro/2013) foi com calcário calcítico na dose de 620 kg ha-1. A adubação foi realizada 
no plantio, no sulco, com 670 kg ha-1 de superfosfato simples e adubação de cobertura com 
350 kg ha-1 de cloreto de potássio, 45 dias após emergência das plantas.  

As plantas e raízes de mandioca foram avaliadas aos 22 meses após plantio. A altura 
de plantas foi mensurada do solo ao ápice por meio de uma trena graduada, escolhendo-se 10 
plantas ao acaso na linha central, sendo os valores expressos em metro. A produtividade das 
plantas de mandioca foram obtidas na linha central coletando-se a produção de raízes das 
plantas na área de 5,00x3,60m, segundo metodologia descritas em FIALHO e VIEIRA 
(2011), sendo os valores expressos em toneladas por hectare. O teor de amido foi obtido 
coletando-se 3,00 kg de raízes da produtividade, pelo método da balança hidrostática, 
segundo metodologia descrita em FIALHO e VIEIRA (2011), sendo os valores expressos em 
gramas.  

O delineamento experimental foi em blocos casualizados, em esquema fatorial 2 
(sistema de manejo) x 3 (tipos de hastes sulcadoras) x 3 (variedades de mandioca), com 4 
repetições. Os dados foram analisados pelo teste F e o desdobramento pelo teste de 
agrupamentos de médias Scott-Knott com nível de 5% de probabilidade, por meio do 
programa estatístico SISVAR 5.3. 

 

Resultados e Discussão 
Para a variável altura de plantas (Tabela 1), os resultados mostram maiores valores 

médios de altura de plantas nas parcelas sob o sistema PC. Para as hastes de cultivo, observa-
se que as parcelas sob CM não houve diferença de altura de plantas, enquanto que nas 
parcelas sob PC, menores valores médios de altura de plantas foram observados na haste 
sulcadora tipo FAD.  

Em relação ao manejo do solo, verifica-se que as parcelas sob PC obtiveram maiores 
valores médios de altura de plantas.  

Para as variedades cultivadas nas parcelas CM, observa-se que não houve diferença 
entre os valores médios de altura de plantas, porém nas parcelas sob PC a variedade Fécula 
Branca apresentou menor valor médio de altura de plantas, nas parcelas sob influencia das 
hastes tipo FSD e FAD. 
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Tabela 1. Valores médios de altura de plantas (m), sob efeito de hastes sulcadoras (FAD = 
Facão sulcador alado + Disco de corte corrugado frontal; D = Disco de corte corrugado 
frontal; FSD = Facão sulcador simples + Disco de corte corrugado frontal) e sistemas de 
manejo do solo em diferentes variedades de mandioca. Médias seguidas de mesma letra, 
maiúscula na coluna, minúscula na linha, não diferem estatisticamente entre si a nível de 5% 
de probabilidade 

 Hastes 
Sistema FAD D FSD 
Cultivo Mínimo (CM) 1,51 Ba 1,44 Ba 1,62 Ba 
Preparo Convencional (PC) 2,09 Ab 2,35 Aa 2,46 Aa 

 Variedades 
Sistema  Fécula Branca  IAC90 Nega Maluca 
Cultivo Mínimo (CM) 1,51 Ba 1,55 Ba 1,51 Ba 
Preparo Convencional (PC) 2,03 Ab 2,48 Aa 2,39 Aa 

 Hastes 
Variedades FAD D FSD 
Fécula Branca  1,62 Ba 1,84 Aa 1,85 Ba 
IAC90 1,88 Aa 2,00 Aa 2,17 Aa 
Nega Maluca  1,92 Aa 1,84 Aa 2,10 Aa 

 
Para variável produtividade de raízes de mandioca (Tabela2), em relação às hastes e 

sistemas, observam-se valores médios semelhantes nos sistemas PC e CM. Estes resultados 
diferem dos estudos de Pequeno et al. (2007), os quais verificaram que o preparo 
convencional teve maior produtividade de raízes em relação ao cultivo mínimo seguido pelo 
plantio direto. 

No sistema CM, teve-se menor valor médio de produtividade nas parcelas com haste 
tipo FAD e FSD no sistema CM. Para variedades e sistemas, a Fécula Branca teve menor 
valor nas parcelas sob CM. No sistema PC, menores valores de produtividade foram 
verificados nas parcelas com IAC90. Em relação às hastes e variedades, observa-se menor 
valor médio de produtividade nas parcelas com Nega Maluca, somente nas parcelas cultivadas 
com haste tipo FSD, diferindo das demais, que tiveram maiores valores de produtividade. 
 
Tabela 2. Valores médios de produtividade (t ha-1), sob efeito de hastes sulcadoras (FAD = 
Facão sulcador alado + Disco de corte corrugado frontal; D = Disco de corte corrugado 
frontal; FSD = Facão sulcador simples + Disco de corte corrugado frontal) e sistemas de 
manejo do solo em diferentes variedades de mandioca. Médias seguidas de mesma letra, 
maiúscula na coluna, minúscula na linha, não diferem estatisticamente entre si a nível de 5% 
de probabilidade 

 Hastes 
Sistema  FAD D FSD 
Cultivo Mínimo (CM) 33,53 Ab 35,42 Aa 32,50 Ab 
Preparo Convencional (PC) 37,88 Aa 36,76 Aa 35,28 Ab 

 Variedades 
Sistema  Fécula Branca IAC90 Nega Maluca 
Cultivo Mínimo (CM) 30,36 Ba 33,44 Aa 38,98 Aa 
Preparo Convencional (PC) 37,57 Aa 30,93 Ab 40,08 Aa 

 Hastes 
Variedades FAD D FSD 
Fécula Branca  36,53 Aa 29,78 Ab 40,62 Aa 
IAC90 33,13 Ab 33,17 Ab 41,96 Aa 
Nega Maluca  32,21 Aa 33,62 Aa 35,83 Ba 

 



 

09 a 13 de Novembro de 2015, Foz do Iguaçu - PR. 

Para variável teor de amido nas raízes de mandioca (Tabela 3), observa-se na análise 
de hastes e sistemas, que o menor valor médio de amido foi obtido nas parcelas no sistema 
CM, nas parcelas sob efeito da haste D. Analisando variedades de mandioca e sistemas de 
preparo do solo verifica-se que o menor valor médio de amido foi obtido nas parcelas com 
Nega Maluca no sistema de preparo do solo CM. Observa-se também menor valor médio de 
amido nas parcelas com Fécula Branca cultivadas com haste FAD, e também nas parcelas 
com IAC90 e Nega Maluca cultivadas com haste tipo D. 
 
Tabela 3. Valores médios de teor de amido (g), sob efeito de hastes sulcadoras (FAD = Facão 
sulcador alado + Disco de corte corrugado frontal; D = Disco de corte corrugado frontal; FSD 
= Facão sulcador simples + Disco de corte corrugado frontal) e sistemas de manejo do solo 
em diferentes variedades de mandioca. Médias seguidas de mesma letra, maiúscula na coluna, 
minúscula na linha, não diferem estatisticamente entre si a nível de 5% de probabilidade 

 Hastes 
Sistema FAD D FSD 
Cultivo Mínimo (CM) 652 Aa 639 Ba 643 Aa 
Preparo Convencional (PC) 663 Aa 671 Aa 670 Aa 

 Variedades 
Sistema  Fécula Branca IAC90 Nega Maluca 
Cultivo Mínimo  (CM) 648 Aa 646 Aa 640 Ba 
Preparo Convencional (PC) 674 Aa 659 Aa 672 Aa 

 Hastes 
Variedades FAD D FSD 
Fécula Branca  630 Bb 683 Aa 660 Aa 
IAC90 677 Aa 631 Bb 658 Aa 
Nega Maluca  676 Aa 645 Ba 650 Aa 

 

Conclusão 

A altura de plantas e o teor de amido foram influenciados pelos sistemas de preparo, 
tipo de hastes e variedades de mandioca. Valores inferiores de altura de plantas foram 
observados no sistema CM, em parcelas com Fécula Branca plantadas com haste FAD e FSD. 
A produtividade foi semelhante em ambos os sistemas de preparo. O teor de amido 
apresentou menores valores nas parcelas com Nega Maluca. A haste FSD, mostrou ser mais 
eficiente em acréscimos de produtividade e teor de amido. 
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Temática: Mecanização Agrícola 
 

Resumo 

A cultura da mandioca é amplamente difundida no Brasile no mundo, sendo cultivada 
até mesmo em solos pouco férteis. Esta cultura é muito empregada no consumo humano e 
animal, in natura ou processada. A mecanização das operações durante o ciclo de cultivo da 
mandioca muito tem contribuído para a expansão das áreas de cultivo e para o aumento da 
produção. No entanto, pouco tem sido estudado com relação ao desempenho das máquinas. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar o desenvolvimento e a produtividade da mandioca em 
função de três velocidades de plantio (2,8; 5,1 e 7,8 km h-1) do conjunto mecanizado. 
Concluiu-se que a variação da velocidade no plantio não proporcionou variação significativa 
nos valores dos parâmetros de desenvolvimento e de produtividade da cultura da mandioca, 
quando cultivada em solo arenoso na região noroeste do Paraná. 

 
Palavras Chave: desempenho operacional, plantio mecanizado, produtividade. 

Introdução 

A mandioca é uma planta de origem brasileira que se espalhou pelo mundo por se 
adaptar bem a diversos tipos de solo e a diferentes condições de clima. Esta cultura serve 
como base para a alimentação humana e animal, bem como matéria-prima para inúmeras 
indústrias. De acordo com ABAM (2015), atualmente, a maior parte das agroindústrias 
nacionais que trabalham para obtenção dos derivados de amido de mandioca, situa-se nas 
regiões noroeste e oeste do Paraná, no sul do Mato Grosso do Sul, no oeste de São Paulo e no 
interior de Santa Catarina. 

Por oferecer pouca cobertura ao solo, a mandioca é uma cultura que favorece sua 
degradação. Além disto, há predominância de uso do sistema de preparo convencional 
(normalmente uma aração e duas gradagens) do solo, que desagrega as partículas do solo 
facilitando ainda mais o processo erosivo. 

Em solos arenosos a mecanização do cultivo da mandioca demanda menores esforços 
do que em solos argilosos, porém ocorrem mais problemas relacionados com perda de água e 
erosão. As raízes de mandioca que se desenvolvem em solos arenosos tendem a crescer mais 
(maior comprimento), serem mais uniformes e menos tortas do que aquelas que crescem em 
solos argilosos (TAKAHASHI e GONÇALO, 2005). 

Nos últimos anos, tem se intensificado o uso da mecanização agrícola para o cultivo 
da mandioca, sobretudo na operação de plantio, cujas máquinas possibilitam abertura de 
sulco, dosagem e distribuição de fertilizante, corte, deposição e cobertura das manivas. Com 
relação ao desempenho operacional dessas máquinas, a velocidade de deslocamento do 
conjunto moto-mecanizado relaciona-se de forma direta com o rendimento e eficiência da 
operação, podendo interferir nos parâmetros de emergência/brotação de plantas e 
produtividade das culturas, uma vez que, sendo excessiva, pode prejudicar o corte/dosagem e 
distribuição, bem como provocar danos mecânicos que são responsáveis pela perda do poder 
de germinação e de brotação das sementes e gemas. 
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Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da velocidade de 
deslocamento no plantio mecanizado sobre parâmetros de desenvolvimento e de produção da 
cultura da mandioca na região noroeste do Paraná. 

Material e Métodos 

 O experimento foi realizado na Universidade Estadual de Maringá, Campus do 
Arenito, no município de Cidade Gaúcha, região noroeste do estado do Paraná, localizada na 
Rodovia PR 482, km 45. A latitude do local é de 2°22’45”, a longitude é 52°56’41” e a 
altitude é de 404 m. O clima é classificado como subtropical úmido mesotérmico e o solo 
como Latossolo Vermelho distrófico de textura arenosa (49% de areia grossa, 40% de areia 
fina, 01% de silte e 10% de argila). 

Antes da implantação do experimento, a área ficou em pousio por um período de 8 
anos e encontrava-se coberta com braquiária e plantas invasoras. Dois meses antes do plantio 
da mandioca foi realizado o preparo convencional do solo, com uma aração (com discos), 
uma gradagem pesada e uma gradagem de nivelamento. 

Avaliou-se o efeito de três velocidades de deslocamento no plantio mecanizado da 
mandioca: 2,8; 5,1 e 7,8 km h-1. Cada tratamento foi implantado com 4 repetições (totalizando 
12 parcelas), seguindo delineamento inteiramente casualizado (DIC). 

As parcelas foram demarcadas com 30 m de comprimento e largura de 1,80 m 
(correspondendo a 2 linhas de plantio). Foi realizado o plantio mecanizado de mandioca 
(variedade Fécula Branca) sobre solo preparado com sistema convencional, cuja máquina foi 
regulada para depositar as manivas a 15 cm de profundidade e distribuir 400 kg ha-1 de 
fertilizante. Entre as parcelas e nas suas extremidades foram deixados carreadores (30 m de 
comprimento) para facilitar manobras e estabilizar a velocidade de deslocamento do conjunto.  

Antes da brotação das manivas foi feita uma aplicação do herbicida Sinerge na 
dosagem de 4 L ha-1, com volume de calda de 145 L ha-1.Passados 10 meses do plantio foi 
realizada a poda das ramas a 0,30 m da superfície do solo, e, posteriormente, realizou-se uma 
aplicação de herbicida dessecante Roundup para controle de plantas daninhas, com dosagem 
de 4 L ha-1 e volume da calda de 145 L ha-1. 

Para a realização do experimento foi utilizado um trator da marca Massey Ferguson, 
modelo MF 283, com 90 cv de potência no motor, tração dianteira auxiliar, pneus dianteiros 
12.4-24 com pressão de 25 psi, e pneus traseiros 18.4-30 com pressão de 18 psi. Os pneus 
traseiros estavam lastrados com 75% de água. Para o preparo do solo foi utilizada uma grade 
aradora intermediária da marca Super Tatu, modelo GAICR, com 14 discos de corte de 711,2 
mm de diâmetro, espaçados de 0,25 m. Para a gradagem de nivelamento utilizou-se uma 
grade niveladora da marca Super Tatu, modelo GNL, com 28 discos de 457,2 mm de 
diâmetro, espaçados de 0,14 m. 

A plantadora utilizada foi de marca Planti Center, modelo Bazuca 1, semi-montada 
com duas linhas, espaçadas de 0,90 m e regulada para distribuir as manivas com espaçamento 
de 0,45 m.Para a aplicação de herbicidas foi utilizado o pulverizador da marca Montana, 
modelo Montana 600, com capacidade de tanque de 600 L com barra de 12 m, equipados com 
bicos tipo leque, com espaçamento de 0,50 m entre si. 
 Para atender os objetivos foram avaliados parâmetros de brotação das manivas, 
estande, número de raízes e massa por planta, profundidade do sistema radicular, diâmetro e 
comprimento das raízes, produtividade, massa média por raiz e matéria seca das raízes. 

Foram realizadas contagens do número de manivas brotadas a partir do décimo 
segundo dia do plantio. As contagens seguiram até o estande inicial estar estabilizado. Para o 
cálculo do número médio de dias para brotação (NMDB) utilizou-se metodologia de Edmond 
e Drapala (1958). Foram contadas as manivas brotadas em 10 m de cada parcela, cujo número 
de plantas obtido após a estabilização da brotação foi utilizado para o cálculo do estande 
inicial. O estande final foi obtido mediante contagem do número de plantas, no momento da 
colheita, na mesma área em que se determinou o estande inicial. 

A produtividade da cultura da mandioca foi avaliada aos 17 meses após o plantio. As 
raízes contidas em 10 plantas (5 plantas em cada linha, que corresponde à área de 4,05 m2) de 
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cada parcela experimental, foram previamente limpas (retirada manual do solo aderido às 
raízes) e pesadas em campo, com balança analógica (capacidade de 5 kg). 

A profundidade do sistema radicular das plantas da amostragem foi medida com uma 
fita métrica graduada, logo após o arranquio das plantas. Os pés de mandioca foram 
colocados sobre o solo, simulando a posição original, e mediu-se a distância da superfície do 
solo até o ponto da rama que se encontrava coberto.  

A pesagem das raízes de cada pé da amostragem foi realizada com uma balança 
analógica com capacidade para 5 kg. A pesagem foi realizada após o arranquio e a separação 
das raízes da sepa. A massa média das raízes da amostra (10 pés) foi calculadapela relação da 
massa pelo número de raízes de cada pé da amostra.  
 A medição do diâmetro das raízes foi realizada com um paquímetro e o comprimento 
foi medido com fita métrica (no Laboratório de Máquinas do Campus do Arenito), um dia 
após o arranquio das plantas. Foram medidos os diâmetros (no ponto de maior diâmetro de 
cada raiz) e comprimentos de 20 raízes contidas na amostra e escolhidas ao acaso.  
 Para a determinação da matéria seca das raízes de mandioca foi utilizada uma balança 
hidrostática considerando-se a massa de 3 kg de raízes imersas em água. O teor de matéria 
seca foi obtido de acordo com Cereda et al. (2003). 

Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância a 5% de significância, e 
aqueles que foram significativos tiveram as médias avaliadas pelo teste de Tukey. As análises 
estatísticas foram realizadas através do aplicativo computacional Genes (Crus, 2006). 

Resultados e Discussão 
Nas Tabelas 1 e 2 são apresentados os valores médios dos parâmetros avaliados de 

desenvolvimento e produtividade da mandioca em função da variação da velocidade de 
deslocamento no plantio mecanizado. 

 
Tabela 1. Valores médios de profundidade das raízes (PR), número de raízes por planta 
(NR/Planta), massa de raízes por planta (M/Planta), massa por raiz (M/Raiz), comprimento 
das raízes (C) e diâmetro das raízes (D) de mandioca. 
Velocidade PR NR/Planta M/Planta M/Raíz C D 

(km h-1) (cm)  (kg) (g) (cm) (cm) 
2,8 25,35 7,30 2,76 420,21 26,29 5,41 
5,1 23,62 6,95 2,46 377,26 25,79 5,41 
7,8 24,42 6,62 2,37 374,88 25,79 5,54 

Média 24,46 6,95 2,53 390,78 25,95 5,45 
CV (%) 9,40 12,69 12,31 18,29 8,52 5,14 

* A ausência de letras após as médias significam que estas não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% 
de probabilidade; CV: coeficiente de variação. 
 
Tabela 2. Valores médios de número médio de dias para brotação (NMDB), estande inicial 
(EI) e estande final de plantas (EF), produtividade (PROD) e matéria seca das raízes (MSR) 
de mandioca. 

Tratamento NMDB EI EF PROD MSR 
(km h-1) (dias) (plantas ha-1) (plantas ha-1) (t ha-1) (%) 

2,8 17,9 19.305 19.020 68,30 53,96 
5,1 17,8 19.305 19.020 60,78 53,25 
7,8 17,6 18.330 18.055 58,58 50,71 

Média 17,7 18.980 18.700 62,55 52,64 
CV (%) 2,05 5,64 6,89 12,23 3,12 

* A ausência de letras após as médias significam que estas não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% 
de probabilidade; CV: coeficiente de variação. 
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Observa-se na Tabela 1 que os resultados de profundidade de raízes, número de raízes 
por planta, massa de raízes por planta, massa por raíz, comprimento e diâmetro das raízes não 
foram influenciados pela variação de velocidade. Da mesma forma, na Tabela 2 verifica-se 
que a velocidade não influenciou os resultados de número médio de dias para brotação das 
manivas, estandes inicial e final, produtividade e matéria seca das raízes de mandioca. 
 Com este resultado é possível afirmar que, estatisticamente, qualquer que seja a 
velocidade de plantio (2,8; 5,1 ou 7,8 km h-1) o desenvolvimento e a produtividade da cultura 
da mandioca, nas condições deste trabalho, não serão afetados. No que diz respeito a 
capacidade de campo efetiva, a maior velocidade proporciona aumento de quase três vezes 
(2,78) mais área plantada por unidade de tempo em relação à menor velocidade testada. No 
entando, como o sistema de alimentação de ramas da plantadora de mandioca utilizada é 
manual, a velocidade de deslocamento de 7,8 km h-1 necessita, por parte dos trabalhadores, de 
uma velocidade de alimentação muito rápida, o que a torna inviável devido as condições 
desfavoráveis aos trabalhadores que alimentam a máquina. 

Resultados semelhantes no que diz respeito à ausência de efeito da velocidade sobre o 
estande e parâmetros de desenvolvimento e produtividade foram obtidos por Mahl (2002) que 
testou velocidades de 4,4; 8,0 e 9,8 km h-1 na implantação da cultura do milho. Pavam Júnior 
(2006) em estudo realizado com a cultura da soja, também concluiu que a produtividade e o 
estande inicial não diferiram estatisticamente entre si para as velocidades de 4; 5 e 6 km h-1.  

A pequena variação (expressa também pelo baixo valor do coeficiente de variação) 
obtida para os valores de número médio de dias para a brotação pode ser explicada pela 
ocorrência de chuvas regulares durante o período de brotação das plantas (altas precipitções 
entre o plantio e as duas semanas seguintes). 
 O valor médio de produtividade de raízes de mandioca foi de 62,55 t ha-1, sendo que a 
maior diferença percentual (17%) foi encontrada entre as velocidades de 2,8 e 7,8 km h-1, 
diferença esta correspondente a 9,72 t ha-1. Observou-se que houve tendência de redução dos 
valores de produtividade conforme aumentou a velocidade no plantio mecanizado.  

Conclusão 

A variação da velocidade (de 2,8 a 7,8 km h-1) no plantio mecanizado, não interfere 
no número médio de dias para a brotação, no estande inicial, no estande final, na 
produtividade, no teor de matéria seca das raízes, na profundidade das raízes, no número de 
raízes por planta, na massa de raízes por planta, na massa por raíz, no comprimento e no 
diâmetro das raízes da cultura da mandioca. 
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Temática: Mecanização agrícola  

 

Resumo  
 

Com o objetivo de estudar o efeito do preparo do solo e da adubação sobre o comprimento e o 
diâmetro de raízes tuberosas de mandioca, realizou-se este ensaio na Fazenda Bomba, situada 
no município de Cândido Sales, Bahia. O experimento foi implantado em dezembro de 2008, 
no delineamento em blocos casualizados, com quatro tratamentos e seis repetições, no 
esquema de parcelas subdivididas. Nas parcelas, foram dispostos os métodos de preparo do 
solo: sistema convencional (com aração, gradagem e abertura de sulcos feitos com trator) e 
sistema tradicional (com roçagem, encoivaramento, queima e abertura manual de covas). O 
diâmetro e comprimento de raízes apresentou diferença significativa em relação ao preparo do 
solo tradicional e convencional, sob preparo convencional foi maior do que no tradicional. 
Estas características não foram influenciadas pela adubação. 
 
Palavras-chave: Manihot esculenta Crantz; Manejo; Produtividade.  

Introdução 
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma planta rústica, cultivada em todas as 

regiões brasileiras nas mais diversas condições edafoclimáticas. Geralmente explorada em 
situações desfavoráveis para a maioria das culturas agrícolas, em solos ácidos e de baixa 
fertilidade natural, sendo cultivada por pequenos produtores como cultura de subsistência 
(Devide et al., 2009).  

No Nordeste, a produção de raízes tuberosas, em 2014, foi de aproximadamente 5,66 
milhões de toneladas, com rendimento médio de 9,7 t ha-1(IBGE, 2015). Tal produtividade é 
considerada baixa se comparado ao potencial produtivo da cultura que pode alcançar até 90 t 
ha-1 (Cock, 1979). A cultura da mandioca é importante fonte de emprego e renda para 
pequenos agricultores da região Nordeste do Brasil, especialmente no Sudoeste da Bahia, 
onde está localizado município de Cândido Sales. 

Segundo Carvalho et al. (2007), nesta região, a maior parte dos produtores de 
mandioca não emprega técnicas de manejo que visam   maior produtividade, como práticas 
conservacionistas do solo, adubação do solo e plantios com espaçamentos definidos. Nessas 
condições, a utilização de inovações tecnológicas pode melhorar o desempenho dos sistemas 
produtivos. A mandioca absorve grandes quantidades de nutrientes e praticamente exporta 
tudo o que foi absorvido, de forma que a adubação prevê a reposição dos principais nutrientes 
extraídos pela cultura, como o potássio, nitrogênio e fósforo (Fialho, 2006). 

Diversos métodos de produção são empregados no cultivo da mandioca, sendo 
necessário mais estudos sobre o sistema de cultivo em cada região, com intuito de contribuir 
para melhoria da produtividade da cultura. Desta forma, este trabalho foi desenvolvido com o 
objetivo de avaliar o comprimento e o diâmetro de raízes tuberosas de mandioca sob 
diferentes sistemas de manejo. 
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 Material e Métodos 
O experimento foi conduzido na Fazenda Bomba, município de Cândido Sales - BA, 

sob as coordenadas -15º30’18’’ de Latitude Sul e 41º14’21’’ de Longitude Oeste e altitude de 
627 m. O clima da região, de acordo com a classificação de Köppen é do tipo Aw (Clima 
Tropical Subúmido), com precipitação pluviométrica anual de 767,4 mm. 

Utilizou-se o delineamento experimental em blocos casualizados, com quatro 
tratamentos e seis repetições, no esquema de parcelas subdivididas. Nas parcelas foram 
dispostos os métodos de preparo do solo: sistema convencional (com aração, gradagem e 
abertura de sulcos feitos com trator) e sistema tradicional (com roçagem, encoivaramento, 
queima e abertura manual de covas). Nas subparcelas foram casualizados a presença e 
ausência de calagem e adubação NPK. Cada parcela (240 m2) foi constituída por doze linhas 
de 20 m de comprimento e as subparcelas (120 m2) compostas por doze linhas de 10 m de 
comprimento.  

A calagem e adubação NPK foi realizada de acordo com a análise de solo. A 
aplicação de calcário (1,5 t ha-1) foi realizada junto com o preparo do solo, no sistema 
mecanizado, e logo após a queimada, no sistema manual, sendo que neste último não foi feita 
a incorporação. Nas subparcelas com adubação, foram aplicados 88,89 kg ha-1 de uréia, 33,33 
kg ha-1 de cloreto de potássio e 444,44 kg ha-1 de superfosfato simples (Nogueira; Gomes, 
1999). O superfosfato simples foi distribuído nos sulcos de plantio e a ureia e cloreto de 
potássio foram aplicados como adubação de cobertura aos 30 dias após o plantio. 

O plantio foi realizado em novembro de 2010 com colheita em agosto de 2012. 
Utilizou-se a variedade Platinão. As manivas foram cortadas a cada 20 cm de comprimento, 
com aproximadamente oito gemas. Foram avaliadas as seguinte características: a) 
comprimento médio da raiz - utilizando fita métrica, medindo de uma extremidade a outra da 
raiz, em dez raízes por subparcela, no momento da colheita e diâmetro médio da raiz - 
utilizando paquímetro, foi obtido através da medição da parte central de dez raízes de cada 
subparcela, no momento da colheita. 

A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa SAEG, versão 9.1, 
procedendo-se Análise de Variância e as médias dos tratamentos foram comparadas pelo 
Teste de F, a de 5% de probabilidade.  

Resultados e Discussão 
 A análise de variância dos dados, apresentada na tabela 1, indicou efeito significativo 
do preparo do solo sobre diâmetro e comprimento de raiz. Na mesma tabela, observa-se que a 
adubação não influenciou as características avaliadas. 
 
Tabela 1. Resumo da análise de variância e coeficientes de variação para as características 
diâmetro e comprimento de raízes tuberosas de mandioca em função do preparo do solo e 
adubação, durante os anos agrícolas 2010 e 2012. Cândido Sales – BA, 2015. 

FV GL 
QUADRADOS MÉDIOS 

 Diâmetro Comprimento 
Blocos 5   0,1715NS  14,8504NS  
Preparo (P) 1   0,4988*  109,8676*  
Resíduo a 5   0,0412  10,2976  
Adubação (AD) 1   0,0308NS  9,0651NS  
P*AD 1   0,0038NS  0,0026 NS  
Resíduo b 10   0,1376  2,9619  
1C.V. a   3,70  12,69  
1C.V. b   6,77    6,81  
Média geral (cm)    5,48  25,28  

*Significativo, pelo teste F, a 5% de probabilidade; NS não significativo; 1 C.V.: coeficiente de variação 
(%);  
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Pela tabela 2, observa-se que o diâmetro e comprimento de raízes tuberosas de 
mandioca cultivada em solo sob preparo convencional foi maior do que no tradicional. Esta 
diferença pode ser atribuída às condições físicas do solo mais favoráveis ao crescimento das 
plantas nesse sistema. 

Conforme Passioura & Gardner (1990), a presença de camadas compactadas pode 
resultar em valores restritivos de resistência do solo, o que implica na redução do crescimento 
das plantas devido ao ambiente desfavorável ao desenvolvimento de suas raízes. De acordo 
Onwueme (1978), as raízes da mandioca primeiro penetram no solo e, posteriormente, 
crescem em diâmetro.  

 
Tabela 2. Diâmetro e comprimento de raízes tuberosas de mandioca em função do preparo do 
solo, durante os anos agrícolas 2010 e 2012. Cândido Sales – BA, 2015. 

Características 
Preparo do solo 

Tradicional Convencional 
 Ano 1 (2010/2012) 

Diâmetro de raízes (cm)     5,34 b     5,63 a 

Comprimento de raízes (cm)   23,14 b   27,42 a 
Médias seguidas por uma mesma letra, na linha, não diferem entre si pelo teste F, a 5% de 
probabilidade. 
 

Na tabela 3, observa-se que a adubação não influenciou o comprimento e o diâmetro 
das raízes. Segundo Conceição (1981) o comprimento das raízes de mandioca depende da 
cultivar, das condições de cultivo, da fertilidade do solo, do clima, da idade da planta, etc., 
podendo ser encontradas raízes com até 1,0 m de comprimento ou mais. 
 De acordo com Ramos (2009), é importante conhecer o comprimento e diâmetro da 
raiz tuberosa de mandioca. Raízes médias e longas facilitam o manuseio no transporte e na 
casa de farinha e as raízes grossas facilita o processamento na casa de farinha. 
 
Tabela 3. Diâmetro e comprimento de raízes tuberosas de mandioca em função da adubação, 
durante os anos agrícolas 2010 e 2012. Cândido Sales – BA, 2015. 

Características 
Adubação 

Sem Com 
 Ano 1 (2010/2012) 

Diâmetro de raízes (cm) 5,45 a 5,52 a 
Comprimento de raízes (cm) 24,67 a 25,90 a 

Médias seguidas por uma mesma letra, na linha, não diferem entre si pelo teste F, a 5% de 
probabilidade 
 
 

Conclusão 
O preparo de solo convencional proporcionou maior comprimento e diâmetro de 

raízes tuberosas de mandioca, características que não foram influenciadas pela adubação. 
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Temática: Mecanização agrícola 
 

Resumo 

A implantação da cultura da mandioca deve ter cuidados especiais que incluem um 
bom estado das ramas-semente, sendo de fundamental importância a armazenagem correta 
destas, para a qual se recomenda um local fresco, com umidade moderada, protegido dos 
raios solares diretos e de ventos frios e quentes. O corte das ramas-semente em manivas para 
o plantio também é um fator importante. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o 
desenvolvimento e a produtividade da mandioca em diferentes formas de armazenamento das 
ramas e métodos de corte das manivas. O experimento foi conduzido no município de Maripá 
– PR, em Latossolo Vermelho. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos 
casualizados, em esquema fatorial (2x2x2), composto por duas posições de armazenagem das 
ramas-semente (horizontal e vertical), cortadas em manivas por 2 diferentes métodos (serra 
circular e navalha) e 2 tipos de corte (reto e bisel). Realizaram-se 3 avaliações de altura e 
número de brotos durante o período de desenvolvimento da mandioca. Ao final do 
experimento avaliou-se número de raízes, massa de raízes, raízes podres, teor de amido e 
produtividade. Houve diferença na altura de plantas nas diferentes avaliações e na população 
de plantas por hectare. 
 
Palavras Chave: Manihot esculenta Crantz; armazenagem; manivas 

Introdução 

Por ser uma planta de propagação vegetativa, um aspecto importante para o bom 
desenvolvimento e produtividade da mandioca (Manihot esculenta Crantz) é o bom estado 
das manivas. Para assegurar um bom estado das manivas é necessário haver um bom 
armazenamento, sabendo-se que a posição das ramas influencia na conservação e manutenção 
da viabilidade. Ramas armazenadas verticalmente apresentam menor perda de peso e maior 
viabilidade quando comparadas com a posição horizontal, principalmente se a armazenagem é 
feito por longos períodos. Caso a armazenagem for feita verticalmente, as ramas devem ser 
emparelhadas para que todas toquem o solo, garantindo maior conservação. Já se as ramas 
forem armazenadas por períodos menores, estas podem ser armazenadas horizontalmente 
(TAKAHASHI & GONÇALO, 2001). 

Para o corte das ramas deve-se levar em consideração o tamanho e o número de 
gemas nas manivas, pois definirá o total de reservas para a nova planta. O corte das manivas 
pode ser manual, ou mecânico, tendo em vista que este deve ser feito sem ferimentos, 
evitando-se assim a propagação de doenças. Em qualquer dos métodos de corte utilizados, 
Souza (2000) afirma que as estacas devem ser cortadas, de modo que o corte forme um 
ângulo reto, em relação à maniva, o que resulta numa melhor distribuição de raízes em 
comparação com o material que apresentam o corte em bisel. 
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Este trabalho teve por objetivo avaliar o desenvolvimento e a produtividade da 
mandioca, implantada com ramas armazenadas em duas posições (horizontal e vertical), 
cortadas com navalha e serra circular e dois tipos de corte (reto e bisel). 

 Material e Métodos 

O experimento foi implantado no município de Maripá – Paraná, em Latossolo 
Vermelho. A variedade utilizada foi a Fécula branca e o plantio ocorreu nos dias 5 e 6 de 
outubro de 2009. As manivas foram cortadas manualmente em tamanhos semelhantes com 
serra-fita de bancada, utilizada também para cortes de carnes, e navalha com o auxílio de uma 
plantadora equipada com esse mecanismo de corte, na qual a plantadora ficou estática, sendo 
o mecanismo de corte acionado manualmente com o giro da roda da plantadora. O plantio das 
manivas a campo foi realizado três dias após o corte das mesmas, sendo este feito 
manualmente com o intuito de uniformizar a posição da maniva no solo e evitar bolsões de ar 
no sulco. A plantadora foi utilizada para preparar os sulcos onde foram depositadas as 
manivas e realizadas as adubações.  

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualisados, em esquema 
fatorial (2x2x2), composto por duas posições de armazenamento (horizontal e vertical) das 
ramas-semente, cortadas em manivas por dois diferentes métodos (serra circular e navalha) e 
dois tipos de corte (reto e bisel). Foram empregadas quatro repetições para cada tratamento, 
totalizando 32 parcelas. Cada parcela foi constituída de 30 metros de comprimento por 3,6 
metros de largura, totalizando 108 m2/parcela. 

Avaliou-se o desenvolvimento da cultura através de três medições de altura de plantas 
e contagem do número de brotos de 5 plantas sequenciais na parcela. Na colheita, realizada 
após 10 meses de implantação do experimento, foi avaliada a produtividade e a quantidade de 
raízes podres, escolhendo-se 15 plantas por parcela. Em cada planta realizou-se a contagem 
do número de raízes e a pesagem das mesmas para a determinação da massa de raízes, sendo 
estes valores utilizados para o cálculo de peso por planta e da produtividade por hectare. Para 
a determinação de amido, utilizou-se o método da balança hidrostática (CEREDA, VILPOUX 
& TAKAHASHI 2003).  

Os dados obtidos foram submetidos à analise de variância e as médias comparadas 
pelo teste de Tukey à 5% de probabilidade. Utilizou-se para as análises o software Sisvar 
(FERREIRA, 2000). 

Resultados e Discussão 
Para a forma de corte houve diferença significativa na altura de plantas na primeira 

avaliação após a emergência (1ª. Aval.), onde as plantas que tiveram as manivas cortadas de 
forma reta apresentaram maior crescimento (Tabela 1). Também ocorreu um maior 
crescimento na terceira avaliação para o armazenamento horizontal quando cortadas de forma 
reta (Tabela 2). Este resultado difere das recomendações de Takahashi (2001) quanto ao 
tempo e forma de armazenagem, pois o mesmo relata que o armazenamento vertical garante 
maior conservação para longos períodos e que para períodos de armazenamento menores, em 
torno de um mês, estas podem ser armazenadas horizontalmente. 

Segundo Alves (1990), até os 30 dias após a emergência o crescimento aéreo e 
radicular das plantas se dá através das reservas provenientes da rama-semente, e é 
aproximadamente após esse período que as folhas verdadeiras começam a se expandir, sendo 
a partir daí o processo fotossintético importantemente positivo para o crescimento da planta. 

Em relação à forma de armazenamento, tipo e forma de corte, não houve diferenças 
para a altura de plantas na segunda avaliação, tal como para o número de raízes e número de 
brotos por planta nas três épocas de avaliação (Tabela 1). 
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Tabela 1. Valores médios de altura de plantas e número de brotos nas três avaliações após a 
emergência e números de raízes por planta em função de diferentes formas de 
armazenamento, método e forma de corte 
 Altura de plantas (cm) Número de brotos Núm. 
 1ª. Aval. 2ª. Aval. 3ª. Aval. 1ª. Aval. 2ª. Aval. 3ª. Aval. raízes 
Armazenamento        
Horizontal 9,50 a 24,00 a  1,11 a 1,06 a 1,10 a 5,18 a 
Vertical 9,84 a 23,59 a  1,09 a 1,10 a 1,21 a 5,09 a 
Método corte        
Serra circular 9,99 a 24,84 a  120,71 a 1,10 a 1,08 a 1,13 a 5,11 a 
Navalha 9,35 a 22,75 a  118,05 a 1,10 a 1,08 a 1,17 a 5,15 a 
Forma corte        
Reto 10,14 a 22,47 a  1,13 a 1,10 a 1,12 a 5,26 a 
Bisel 9,20 b 23,12 a  1,07 a 1,06 a 1,18 a 5,00 a 
DMS 0,8546 2,7382  6,51 0,0674 0,0836 0,1554 0,5046 
CV(%) 12,01 15,65 7,42 8,31 10,49 18,29 13,36 
Letras iguais não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 
 
Tabela 2. Valores médios da altura de plantas na terceira avaliação após a emergência em 
função do tipo de armazenamento e forma de corte. 

                                               Armazenamento 
Forma de corte Horizontal Vertical 

Bisel 112,56 Ab 117,96 Aa 
Reto 127,75 Aa 119,23 Aa 

DMS                                      9,2057 
CV (%)                                   7,42 
Letras iguais maiúsculas na horizontal e minúsculas na vertical não diferem entre si pelo teste de Tukey 
a 5% de probabilidade 
 

Com relação à forma de corte, obteve-se maior densidade populacional para as 
manivas cortadas na forma de corte reto (Tabela 3.). Já para as demais variáveis avaliadas não 
ocorreu efeito significativo dos fatores em estudo. 

 
Tabela 3. Valores médios de podres, massa de raízes por planta, população de plantas, 
produtividade e massa de 5 kg de raízes em água (amido) em função de diferentes formas de 
armazenamento, tipo e forma de corte. 

 Núm. raízes 
podres* 

Massa raízes 
(kg) 

População 
(plantas ha-1) 

Produtividade 
(kg ha-1) 

Massa 
amido (g) 

Armazenamento      
Horizontal 0,91 a 1,35 a 13925 a 22508 a 553 a 
Vertical 0,89 a 1,31 a 14783 a 23116 a 548 a 
Tipo de corte     
Serra circular 0,91 a 1,30 a 14315 a 22347 a 542 a 
Navalha 0,79 a 1,36 a 14394 a 23277 a 558 a 
Forma do corte      
Reto 0,81 a 1,34 a 15143 a 22705 a 551 a 
Bisel 0,89 a 1,33 a 13565 b 22920 a 549 a 
DMS 0,15 0,15 1120,58 2518,46 20,11 
CV(%) 23,61 14,97 10,62 15,01 4,97 
Letras iguais não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 
*Transformação dos dados originais em raiz quadrada �� � 0,5 

  

Conclusão 

As plantas na primeira avaliação apresentaram um maior crescimento quando as 
manivas foram cortadas de forma reta. Considerando-se a terceira avaliação as plantas 
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tiveram um crescimento maior em função do armazenamento horizontal quando cortadas de 
forma reta. 

A população de plantas foi influenciada pelo tipo de corte, tendo apresentado um 
acréscimo em plantas por hectare de 11% quando as manivas foram cortadas de forma reta. 
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Temática:Temática:Mecanização agrícola 
 

Resumo 

O preparo das manivas na cultura da mandioca, embora relativamente simples, 
apresenta detalhes importantes que podem ser fatores negativos da produção se não forem 
levados em consideração. Esses dizem respeito, principalmente, ao armazenamento, método 
de corte e ângulo de corte das ramas. Em vista disso, o presente trabalho teve como objetivo 
avaliar o desenvolvimento e a produtividade da cultura da mandioca com manivas cortadas 
com diferentes métodos, formas do corte e dias antes do plantio. O experimento foi realizado 
no município de Maripá, região oeste do Paraná. O solo é classificado como Latossolo 
Vermelho eutroférrico. Utilizou-se delineamento de blocos casualizados com arranjo fatorial 
(2x2x2) composto por dois métodos de corte (serra circular e navalha), duas formas de corte 
(reto e bisel) e, dois dias de corte das manivas (corte com 3 dias de antecedência e no 
momento do plantio). Foram realizadas três avaliações durante a condução do experimento 
para a altura e número de brotos. Ao final do experimento avaliou-se número de raízes, massa 
de raízes, massa de raízes em água (amido) e produtividade. No corte realizado no dia do 
plantio o método navalha foi superior enquanto com 3 dias de antecedência os métodos foram 
semelhantes. A serra proporcionou melhores resultados com dias de antecedência. 

 
Palavras Chave:ManihotesculentaCrantz, forma de corte, método de corte, dia de corte 
 

Introdução 

A cultura da mandioca (Manihot esculenta Crantz) é propagada vegetativamente 
utilizando-se pedaços da parte aérea da planta denominados estacas ou manivas. Para obter-se 
resultados positivos no desenvolvimento e na produtividade da cultura é essencial que alguns 
cuidados sejam tomados com as ramas e as manivas a serem plantadas. 

Para o corte das ramas deve-se levar em consideração o tamanho e o número de 
gemas nas manivas, pois definirá o total de reservas para a nova planta. O número de gemas é 
característico das variedades e deve ser o maior possível e, preferencialmente, a maniva deve 
ter em torno de 20 cm ou mais de sete gemas (MATTOS et al, 2006).  

A operação de corte das manivas para plantio pode ser manual ou mecânica. O corte 
manual é feito com a utilização de um facão amolado, constituindo-se num golpe leve, um 
giro de 180º na rama e outro golpe mais forte. O corte mecânico pode ser feito com o auxílio 
de uma pequena serra circular fina, montada sobre uma bancada e acionada por motor, 
motosserra, entre outros( VIANA, 2002). 

Em qualquer dos métodos de corte utilizados Souza (2000) afirma que as estacas 
devem ser cortadas de modo que o corte forme um ângulo reto em relação à maniva, o que 
resulta numa melhor distribuição de raízes em comparação com o material que apresenta o 
corte em bisel. 

Em experimento em vasos e a campo em avaliações de profundidade de plantio após 
a brotação, observou-se que nas manivas das extremidades inferiores das ramas, já bem 
cicatrizadas no armazenamento, havia um maior número de raízes fibrosas. A partir dessas 
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observações levantou-se a suspeita de que o corte das manivas com antecedência ao plantio 
poderia proporcionar um secamento da seiva e aumentar o número de raízes por planta. 

Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento e a 
produtividade da cultura da mandioca com manivas cortadas com serra circular e navalha na 
forma reto e bisel, sendo este efetuado com 3 dias de antecedência e no momento do plantio. 

 

 Material e Métodos 

O experimento foi conduzido no município de Maripá, região oeste do Paraná. O solo 
é classificado como Latossolo Vermelho eutroférrico. Anteriormente a área estava sendo 
cultiva com soja. A variedade utilizada foi a Santa Helena (Fécula Branca) e o plantio ocorreu 
no dia cinco e seis de outubro de 2009. As ramas usadas foram armazenadas na forma 
vertical. O corte reto das manivas com navalha foi realizado com uma plantadora de 
mandioca Trevisan, modelo PMCT 1200, sendo a roda acionada manualmente para girar o 
mecanismo de corte da mesma. O corte em bisel com navalha foi realizado com um facão 
pois a plantadora não permitia essa formato de corte. Já o corte reto e em bisel com serra foi 
realizado por meio de uma serra circular de pequeno porte acionada por motor elétrico. O 
plantio das manivas a campo foi realizado manualmente com o intuito de uniformizar a 
posição das manivas no solo e evitar bolsões de ar no sulco. A plantadora foi utilizada apenas 
para preparar os sulcos onde foram depositadas as manivas e realizadas as adubações. 
Antecedendo o plantio foi realizada a dessecação da área com o objetivo de eliminação das 
plantas daninhas, facilitado o estabelecimento da cultura na área. Com o desenvolvimento da 
cultura foram realizadas capinas para a eliminação das plantas daninhas. 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados em esquema 
fatorial (2x2x2), composto por dois intervalos de corte das manivas (corte com 3 dias de 
antecedência e no momento do plantio), dois métodos de corte das manivas (serra circular e 
navalha) e duas formas de corte (reto e bisel). Foram empregadas quatro repetições para cada 
tratamento, totalizando 32 parcelas. Cada parcela foi constituída de 30 metros de 
comprimento por 3,6 metros de largura, totalizando 108 m2/parcela. 

Avaliou-se o desenvolvimento da cultura através da medição da altura e contagem do 
número de brotos de 5 plantas sequenciais durante três avaliações. Na colheita, realizada após 
10 meses de implantação do experimento, foi avaliada a produtividade colhendo-se 15 plantas 
por parcela. Em cada planta realizou-se a contagem do número de raízes e a pesagem das 
mesmas para a determinação da massa de raízes, sendo estes valores utilizados para o cálculo 
de peso por planta e produtividade por hectare. Para a determinação de amido, utilizou-se o 
método da balança hidrostática (CEREDA, VILPOUX & TAKAHASHI 2002).  

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas 
pelo teste de Tukey à 5% de probabilidade. Utilizou-se para as análises o software Sisvar 
(FERREIRA, 2000). 

Resultados e Discussão 
Os resultados expostos na Tabela 1 mostram que para o dia de corte das manivas não 

houve diferenças estatísticas no número de brotos para a terceira avaliação, altura de plantas 
nas três avaliações, população de plantas por hectare e massa de raízes em água (amido). Já 
no número de brotos na primeira avaliação, o corte no dia de plantio apresentou melhores 
resultados, tendo maior número de brotos. Para LORENZI (2003) manivas plantadas no 
mesmo dia do seu preparo tendem a reduzir a desidratação e suas consequências negativas no 
vigor e na taxa de brotação.  

Para o número de raízes, o corte com 3 dias de antecedência do plantio foi melhor o 
que determinou uma maior quantidade de raízes. Segundo VIÉGAS (1976), o fato de as 
manivas terem tamanho relativamente pequeno devem ser cortadas e plantadas no mesmo dia, 
pois se ficarem expostas secam ou murcham o que ocasiona falhas nas plantações. Porém, no 
experimento realizado os dados obtidos não apresentaram falhas significativas para o corte 
com 3 dias de antecedência (população de plantas semelhante estatisticamente). 
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Tabela 1. Valores médios de números de brotos, e altura de plantas nas três avaliações, número de 
raízes,número de raízes podres, população de plantas por hectare, massa de 5 kg de raízes em água 

(amido), em função do dia de corte, método e forma de corte das manivas. 
Letras minúsculas iguais indicam semelhança pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.   

 
No método de corte serra e navalha não houver diferenças significativas para o 

número de brotos na primeira e terceira avaliação, altura de plantas na segunda e terceira 
avaliação e para o número de raízes. Para a população de plantas por hectare e massa de 
raízes em água (amido) o método da navalha foi superior. Segundo VIÉGAS (1976), não se 
deve usar faca muito afiada e dar três a quatro golpes na rama para efetuar o corte. Essa faca 
cega antes quebra do que corta a rama. Os resultados encontrados demonstraram que o corte 
realizado com serra, que proporciona um corte mais uniforme, não proporciona melhores 
resultados na cultura da mandioca como esperado. 

Observa-se na Tabela 1 que as formas de corte reto e bisel não influenciaram o 
número de brotos nas três avaliações, altura de plantas na segunda e terceira avaliação, 
plantas por hectare e massa de raízes em água (amido). Para o número de raízes (Tabela 1), na 
forma reta obteve-se maior quantidade enquanto a massa de raízes por planta e produtividade 
não foram influenciadas pela forma de corte. Isso comprova a afirmação feita por Souza 
(2000), de que em qualquer dos métodos de corte utilizados o corte com ângulo reto em 
relação a maniva proporciona uma maior e melhor distribuição de raízes. 

Os valores médios para altura de plantas na primeira avaliação apresentados na 
Tabela 2 mostram que a forma de corte reta não apresentou diferenças entre os métodos de 
corte serra e navalha. Já para a forma em bisel o método serra obteve maior altura de plantas.  

Para o número de brotos na segunda avaliação não ocorreram diferenças entre as 
médias quando as manivas foram cortadas com três dias de antecedência. Já para o corte no 
dia de plantio o método serra apresentou maior número de brotos. O método de corte navalha 
não apresentou diferença entre as médias quanto ao dia de corte, porém no método de corte 
serra as manivas cortadas no dia de plantio apresentaram maior número de brotos. 

Tabela 2. Valores médios de altura de plantas na primeira avaliação e número de brotos na segunda 
avaliaçãoem função dos fatores em estudo. 

Alturasplantas (cm) 1ª Aval. Número de brotos 2ªAval. 
Forma de 

corte 
Método de corte 

Dia de corte 
Método de corte 

Navalha Serra Navalha Serra 
Bisel 9,34 Ba 10,48 Aa Diaplantio 1,07 Ba 1,30 Aa 
Reto 10,24 Aa 9,79 Aa 3 dias ant. 1,12 Aa 1,07 Ab 
DMS 1,09  DMS 0,19  

Letras iguais maiúsculas na horizontal e minúsculas na vertical não diferem,Tukey a 5% probabilidade. 

A massa de raízes por planta observada na Tabela 3 apresentou maiores resultados 
quando cortadas com três dias de antecedênciano método serra e no dia de plantio no método 

 Número brotos Altura plantas (cm) Núm. Popul. Amido 
Dia de corte 1ª Aval. 2ªAval. 3ªAval 1ª Aval 2ªAval 3ªAval raízes Plsha-1 (g) 
Plantio 1,20 a - 1,23 a 10,08 a 25,75 a 121,41 a 4,63 b 15434 a 547 a 
3 dias ant. 1,09 b - 1,21 a 9,84 a 23,59 a 118,60 a 5,09 a 14783 a 548 a 
Método de corte 
Serra 1,16 a - 1,16 a - 25,36 a 118,36 a 4,87 a 14612 b 541b 
Navalha 1,13 a - 1,27 a - 23,98 a 121,64 a 4,85 a 15605 a 554 a 
Forma de corte 
Reto 1,15 a 1,21 a 1,23 a - 25,85 a 121,40 a 5,08 a 15200 a 549 a 
Bisel 1,14 a 1,08 a 1,20 a - 23,50 a 118,61 a 4,64 b 15017 a 546 a 
DMS 0,09 0,13 0,21 0,77 2,67 5,63 0,42 719,64 12,32 
CV (%) 11,19 16,01 22,92 10,49 14,73 6,38 11,81 6,48 3,06 
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navalha. A maior massa de raízes por planta com manivas cortadas com navalha pode ser 
justificada pelo fato de que no experimento obteve-se maior massa de raízes em água (amido) 
e maior quantidade de plantas por hectare quando cortadas no método navalha. A maior 
produtividade foi alcançada quando as manivas foram cortadas com três dias de antecedência 
no método serra e no método navalha não se diferenciou. No corte com navalha, 
possivelmente a maior massa de raízes por planta e produtividade deve-se a maior massa de 
raízes em água (amido) e população de plantas por hectare.  

Tabela 3. Valores médios de massa de raízes por plantas e produtividade em função do dia e método de  
corte das manivas. 

Massa raízes por planta (kg) Produtividade (kg ha-1) 

Dia 
Método 

Dia 
Método 

Navalha Serra Navalha Serra 
Diaplantio 1,37 Aa 1,08 Bb Diaplantio 23528 Aa 18447 Bb 
3dias ant. 1,31 Aa 1,32 Aa 3 dias ant. 22381 Aa 22636 Aa 

DMS 0,19  DMS 3257,47  
Letras iguais maiúsculas na horizontal e minúsculas na vertical não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade 

Conclusão 

 A população de plantas por hectare e amido tiveram melhores resultados quando as 
manivas foram cortadas com navalha. 
 O número de raízes apresentou maior quantidade quando as manivas foram cortadas 
no dia de plantio na forma reta. 
 A massa de raízes por planta e a produtividade obtiveram seus piores resultados 
quando cortadas no dia de plantio com o método serra. 
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Resumo 

Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes formas de preparo do 
solo sobre suas propriedades e sobre o desenvolvimento de plantas de mandioca, em área com 
braquiária, na região noroeste do Paraná. Os tratamentos foram: o plantio direto, a 
mobilização com arado de aivecas e gradagem de nivelamento, a mobilização com gradagem 
intermediária, escarificação e gradagem de nivelamento e a mobilização do solo com uso de 
equipamento de preparo profundo na linha. A ausência de preparo do solo para plantio da 
mandioca apresentou os menores valores de macroporos e de porosidade total e os menores 
valores de densidade do solo frente aos tratamentos com mobilização do solo. Estas variações 
parecem refletir no desenvolvimento inicial das plantas, porém aos 180 dias após o plantio as 
diferenças entre os tratamentos não foram mais observadas. Para a situação avaliada, o plantio 
direto não alterou negativamente os atributos do solo, o que pode ser indicado pelo 
desenvolvimento semelhante entre as plantas de todos os tratamentos. Desta forma, a 
mobilização pode ser indicada, mas deve haver uma demanda que justifique as diferenças de 
custo e tempo das demais opções. 

 

Palavras Chave: mobilização do solo, plantio direto, braquiária. 

Introdução 

Em áreas agrícolas da região noroeste do Paraná, os agricultores têm praticado o 
cultivo da mandioca sob intensa mobilização nas operações de preparo do solo, sobretudo em 
áreas com antecedentes de pastagem, as quais, em sua grande maioria, constam de quatro a 
cinco operações que incluem aração, subsolagem e gradagens. Tais operações, em sua 
maioria, caracterizam-se pela inversão das camadas do solo, fazendo com que a matéria 
orgânica e corretivos, sejam incorporados e a camada superficial fique sem cobertura vegetal 
e susceptível à ocorrência de processos erosivos. 

Neste contexto, têm-se buscado técnicas de sistema de preparo do solo mais 
conservacionistas para o cultivo da mandioca. Otsubo et al. (2005) compararam em solo de 
textura arenosa (82%) o cultivo da mandioca em sistema de preparo do solo com intensa 
mobilização (uso de arado e grades) e com mínima mobilização (preparo somente na linha) 
também denominado de plantio direto. Verificaram que o cultivo da mandioca em sistema de 
plantio direto sob cobertura vegetal de milheto proporcionou maior produtividade. 

Watanabe et al. (2002) em um solo de textura arenosa (66%) compararam três 
sistemas de preparo do solo os quais foram definidos como: convencional (aração com 
aivecas e gradagem), mínimo (escarificação e destorroamento) e plantio direto. Os autores 
observaram que o plantio direto promoveu aumentos na densidade e redução na 
macroporosidade do solo e, a resistência do solo à penetração nesse sistema apresentou 
valores restritivos ao crescimento das raízes em comparação aos demais sistemas. 

Além desses sistemas tradicionais de mobilização do solo, encontra-se disponível no 
mercado um equipamento de preparo profundo na linha, o qual foi projetado inicialmente 
para realizar preparo de solo, para a cultura da cana-de-açúcar. Este equipamento, 
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denominado “Penta”, proporciona a “canteirização” do canavial e a técnica consiste em 
preparar, corrigir e adubar o terreno somente sobre as linhas onde serão implantados os 
canaviais, mantendo as entrelinhas sem reforma, como um local para o tráfego de máquinas 
(MARASCA, 2014). Considerando sua forma diferenciada de mobilizar o solo e a redução do 
número de operações agrícolas que este equipamento proporciona, pretendeu-se avaliar seu 
desempenho no cultivo da mandioca. 

Neste sentido, visando reduzir custos operacionais e contribuir com a redução de 
impactos ambientais, este trabalho objetivou analisar o efeito de diferentes formas de 
mobilização do solo, bem como de sua ausência, sobre as propriedades do solo e sobre o 
desenvolvimento de plantas de mandioca em área sob braquiária, no noroeste do Paraná.  

Material e Métodos 

 O trabalho foi desenvolvido no Campus do Arenito da UEM, no município de Cidade 
Gaúcha/PR, cujo solo é de textura arenosa (86% de areia, 3% de silte e 11% de argila) e 
continha cobertura vegetal de braquiária (3,9 e 5,1 t ha-1, respectivamente de matéria seca do 
material vegetal verde e de resíduos de cortes anteriores).  

O delineamento utilizado foi inteiramente ao acaso, com seis repetições, sendo os 
tratamentos definidos pelos diferentes tipos de preparo de solo, decorrentes da ausência ou da 
mobilização do solo provocada pelo uso de distintos equipamentos de preparo de solo, sendo: 
P1 = plantio direto; P2 = mobilização com arado de aivecas e gradagem de nivelamento; P3 = 
mobilização com gradagem intermediária, escarificação e gradagem de nivelamento; P4 = 
mobilização do solo com uso de equipamento de preparo profundo e canteirizado (Penta). A 
distribuição dos tratamentos nas parcelas experimentais foi realizada por sorteio. 

Em toda a área experimental procedeu-se a dessecação prévia da vegetação existente. 
As parcelas possuíam dimensões de 10 x 5 m. As manivas, de variedade IAC-90, foram 
plantadas em espaçamento de 0,9 m entre linhas e 0,5 m entre plantas, e foram distribuídos 
170 kg ha-1 de fertilizante (super simples) no plantio (de acordo com análise da fertilidade).  

Para executar o trabalho utilizaram-se as seguintes máquinas/implementos e insumos:  
- A aração foi realizada com um trator de marca John Deere, modelo 7515, com 

potência de 103 kW (140 cv) e um arado de marca Ikeda, com 5 aivecas de 50 cm cada; 
- A escarificação foi realizada com um trator de marca Massey Fergunson, modelo 

MF283, com potência de 103 kW (86 cv) e um escarificador de marca Piccin, com 5 hastes, 
espaçadas em 50 cm; 

- Para a gradagem intermediária utilizou-se um trator de marca John Deere, modelo 
7515, com potência de 103 kW (140 cv) e uma grade intermediária da marca Piccin, modelo 
GAICR 24 x 28, com 24 discos; 

- A gradagem de nivelamento (P2 e P3) foi realizada com um trator de marca Massey 
Fergunson, modelo MF283, com potência de 103 kW (86 cv) e uma grade niveladora de 
marca Tatu, modelo GNL, com 32 discos. 

- Para a mobilização profunda e canteirizada (tratamento P4) utilizou-se um trator de 
marca John Deere, modelo 7225J, com 225 cv de potência e um equipamento de preparo 
profundo e canteirizado, denominado “Penta”, fabricado pela Lipow Agromecânica - Mafes. 
O equipamento atuou com a haste subsoladora à 60 cm de profundidade e não utilizaram-se 
os mecanismos para aplicação de corretivos e de fertilizantes. A enxada rotativa que compõe 
o equipamento possui 1,20 m de largura e profundidade de trabalho de 35 cm. Em cada 
canteiro plantaram-se duas linhas da cultura e o espaço entre cada canteiro foi de 60 cm (faixa 
sem mobilização, que permitiu que o espaçamento fosse de 90 cm entre todas as linhas). 

- O plantio da mandioca em todas as parcelas foi realizado com um trator de marca 
John Deere, modelo 5085E, com potência de 62,5 kW (85 cv) e uma plantadora de marca 
Planti Center, modelo Bazuca, com duas linhas, espaçadas de 90 cm. Para as parcelas com 
mobilização do solo foi retirada a pressão do sistema de abertura de sulco. 

O estande inicial foi obtido aos 25 dias, quando ocorreu a estabilização da emergência 
dos brotos de mandioca. Todas as plantas contidas na parcela foram contadas e o valor obtido 
foi convertido em plantas ha-1.  
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Aos 90 dias após o plantio, a densidade e a porosidade do solo (macro, micro e total) 
foram avaliadas. A densidade do solo foi determinada pelo método do anel volumétrico, 
fazendo-se a coleta das amostras com auxílio de um trado para amostra indeformada, 
seguindo metodologia da Embrapa (1997). Foram coletados em pontos ao acaso seis 
repetições por tratamento, sendo as amostras fracionadas nas profundidades de 0,0-0,10; 0,11-
0,20; 0,21-0,30 e 0,31-0,40 cm. Para a determinação da porosidade, as mesmas amostras 
coletadas para densidade foram submetidas ao método da mesa de tensão com 60 cm de 
coluna de água (6 kPa).  

O diâmetro e a altura foram determinados em 12 plantas escolhidas aleatoriamente 
em cada parcela aos 90 e aos 180 dias após o plantio.  

Os dados obtidos foram analisados estatisticamente por meio do “Software” ESTAT, 
sendo submetidos à análise de variância, e nos casos de variações significativas (P<0,05) 
procedeu-se o teste de Tukey a 5% de significância para comparação de médias. 

Resultados e Discussão 
Nas Tabelas 1 e 2 são apresentados os resultados obtidos das variáveis estudadas 

durante o ciclo de desenvolvimento da cultura da mandioca. 
 

Tabela 1. Resultados de porosidade (macro, micro e total) e densidade do solo, aos 90 dias 
após o plantio da mandioca, em função do preparo de solo e de classes de profundidade. 

Tipo de preparo 
do solo 

Profundidade (cm) 
Média 

0-10 11-20 21-30 31-40 
Macroporosidade (%) 

P1 16,16 10,31 7,91 5,88 10,06 B 
P2 22,75 17,35 11,05 7,11 14,56 A 
P3 22,85 13,28 10,29 8,03 13,61 AB 
P4 20,12 17,71 12,98 8,18 14,75 A 

Média 20,47 a 14,66 b 10,56 c 7,30 d  
C.V. preparo: 32,70%; C.V. profundidade: 31,42% 

Microporosidade (%) 
P1 19,54 b 21,34 ab 21,97 ab 22,92 ABa 21,44 A 
P2 17,36 c 18,79 bc 21,66 ab 21,94 Ba 19,94 A 
P3 18,25 a 20,89 a 19,75 a 20,69 Ba 19,89 A 
P4 17,81 c 19,02 c 22,06 b 25,10 Aa 21,00 A 

Média 18,24 c 20,01 b 21,36 ab 22,66 a  
C.V. preparo: 11,06%; C.V. profundidade: 9,66% 

Porosidade total (%) 
P1 35,70 30,45 29,89 28,87 31,23 B 
P2 40,11  36,14 31,71 29,04 34,25 AB 
P3 41,10 34,17 30,04 28,72 33,51 AB 
P4 37,93 34,73 35,04 33,28 35,24 A 

Média 38,71 a 33,87 b 31,67 bc 29,98 c  
C.V. preparo: 11,98%; C.V. profundidade: 10,18% 

Densidade do solo (g cm-3) 
P1 1,68 Ab 1,79 Aa 1,78 Aab 1,81 Aa 1,77 A 
P2 1,54 Bc 1,68 Bb 1,78 Aa 1,80 Aa 1,70 B 
P3 1,58 ABc 1,72 ABb 1,76 ABab 1,83 Aa 1,72 AB 
P4 1,62 ABb 1,70 ABab 1,67 Bab 1,75 Aa 1,68 B 

Média 1,60 c 1,72 b 1,75 b 1,80 a  
C.V. preparo: 4,48%; C.V. profundidade: 3,76% 

* Letras maiúsculas comparam as médias nas colunas e letras minúsculas comparam as médias nas linhas. A 
ausência de letras após as médias significam que estas não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade; C.V.: coeficiente de variação. 
 

Para todos os tratamentos, a macroporosidade decresce com a profundidade. Os 
maiores valores médios foram obtidos com o P4 e com o P2 que foram significativamente 
superiores aos do P1. O P3 não difere significativamente dos demais tratamentos. 



 

09 a 13 de Novembro de 2015, Foz do Iguaçu - PR. 

De maneira menos acentuada, a microporosidade aumenta com a profundidade. 
Porém, as diferenças não são significativas. Apenas na camada de 31-40 cm de profundidade 
houve variação estatística entre os valores de microporos, sendo que maiores valores foram 
obtidos com o P4 que diferiu de P2 e P3, ao passo que P1 não diferiu estatisticamente dos 
demais. Este comportamento atenua as diferenças de porosidade total, cujas médias 
demonstram que os maiores valores foram obtidos com o P4 que foi significativamente 
superior ao P1. O P2 e o P3 não diferem significativamente dos demais tratamentos. Os 
maiores valores de densidade do solo foram obtidos no P1, com diferenças significativas em 
relação ao P2 e ao P4. Os valores médios P3 não diferem estatisticamente dos demais 
tratamentos. 

 

Tabela 2. Resultados de estande inicial, diâmetro e altura de plantas de mandioca em função 
dos tipos de preparo de solo, em diferentes épocas de amostragem. 

Época de 
amostragem 

Tipo de preparo do solo 
Média C.V. (%) 

P1 P2 P3 P4 
Estande inicial de plantas (plantas ha-1) 

25 dias AP 19306 19352 18657 18889 19051 12,11 
Diâmetro de plantas (mm) 

90 dias AP 10,33 c 16,62 a 13,26 b 16,30 a 14,13 18,85 
180 dias AP 20,63 19,84 20,87 20,40 20,44 12,28 

Altura de plantas (m) 
90 dias AP 0,51 b 0,79 a 0,62 b 0,88 a 0,70 27,84 
180 dias AP 1,62 1,59 1,52 1,59 1,58 13,40 
*AP: após plantio da mandioca; ** A análise estatística compara apenas o efeito do preparo do solo em cada época 
de amostragem; *** A ausência de letras após as médias significam que estas não diferem estatisticamente pelo 
teste de Tukey a 5% de probabilidade; C.V.: coeficiente de variação. 
 

Verificou-se que o estande de plantas não foi influenciado pelo tipo de preparo do 
solo e, em média, ocorreu uma redução de aproximadamente 14% em relação ao estande 
desejado. Aos 90 dias o P2 e o P4 apresentaram resultados de diâmetro de plantas 
significativamente superiores ao do P3, que por sua vez, também foi significativamente 
superior ao P1. Para a altura de plantas, o P4 e P2 apresentaram valores significativamente 
superiores aos do P1 e do P3. O diâmetro e a altura das plantas não apresentaram diferenças 
entre os preparos do solo aos 180 dias após o plantio. 

O plantio direto em área de braquiária demonstrou menor desenvolvimento de plantas 
aos 90 dias após o plantio, mas aos 180 dias, apresentou desenvolvimento semelhante aos 
demais tratamentos. 

Conclusão 

Em relação aos tratamentos com mobilização do solo, a ausência de preparo do solo 
para plantio da mandioca proporcionou menores valores de macroporos e de porosidade total 
e também menores valores de densidade do solo, mas este efeito somente foi relacionado ao 
desenvolvimento das plantas até o terceiro mês após o plantio. O uso do “Penta” 
proporcionou desempenho semelhante ao preparo do solo com arado de aivecas e gradagens. 
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Temática: Mecanização 
 

Resumo 

O preparo do solo para a cultura da mandioca é importante para garantir bons índices 
de produtividade, bem como, a conservação do solo em regiões sujeitas à erosão hídrica. 
Dentre as alternativas pode-se destacar o sistema plantio direto que nos últimos anos tem 
atendido bem esses dois aspectos. No entanto são necessários estudos para avaliar a interação 
entre o preparo do solo versus culturas de cobertura, bem como o efeito em diferentes 
variedades. Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o desempenho de 
cultivares de mandioca em diferentes sistemas de preparo associados a culturas de cobertura 
vegetal. Os parâmetros avaliados foram população de plantas, massa de raízes por planta, 
produtividade de raízes por hectare, teor de amido e porcentagem de raízes podres. O trabalho 
foi conduzido na Estação Experimental do IAPAR/Atimop de Porto Mendes, Marechal C. 
Rondon, no período de 2012 a 2014 utilizando-se o sistema plantio direto e convencional 
antecedido pelas coberturas de aveia preta comum, nabo forrageiro e o consórcio de ambos, 
além do preparo mínimo e o sistema plantio direto com braquiária. Os resultados encontrados 
revelaram que as variedades de mandioca tiveram comportamentos diferenciados nos 
sistemas de preparo do solo e coberturas utilizadas.  
 
Palavras Chave: Manihot esculenta Crantz, cobertura do solo, manejo conservacionista. 

Introdução 

 Para o cultivo da mandioca é recomendável que o solo tenha profundidade de 30 a 40 
cm; ausência de camadas impermeáveis e material rochoso e, seja solto, poroso e friável para 
possibilitar o fácil crescimento das raízes (MONTALDO, 1979; SOUZA & SOUZA, 2000). 
Para propiciar estas condições, realiza-se o preparo do solo que de acordo com HOWELER et 
al. (1993) deve proporcionar um bom rompimento do solo para possibilitar melhor drenagem 
e aeração, reduzir a podridão de raízes e aumentar a produtividade, facilitar a colheita, reduzir 
os danos as raízes durante a colheita proporcionando redução da deterioração durante o 
armazenamento. 

 Porém, a associação de sistemas de preparo que resultam em pequena quantidade de 
palha remanescente sobre o solo com as características fitotécnicas da mandioca, a qual 
oferece reduzida proteção à superfície do solo no período inicial de desenvolvimento 
(HOWELER et al, 1993), agrava os problemas com erosão, compactação, oxidação da 
matéria orgânica, entre outros, resultando no empobrecimento crescente dos solos (SOUZA, 
SOUZA & GOMES, 2006). 

Nesse contexto, a adoção do sistema plantio direto para o cultivo de mandioca é uma 
alternativa interessante de conservação do solo e vários estudos permitiram constatar que se 
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obtiveram resultados de produtividade da mandioca equivalentes e até superiores em sistema 
plantio direto. Contudo, caso seja observada a ocorrência de podridão durante a colheita nas 
lavouras conduzidas neste sistema, este problema frequentemente é atribuído ao preparo do 
solo. 

Dessa forma, o trabalho objetivou avaliar o desempenho de cultivares de mandioca 
em diferentes sistemas de preparo associados a culturas de cobertura vegetal sobre a 
população de plantas, massa de raízes por planta, produtividade de raízes por hectare, teor de 
amido e porcentagem de raízes podres. 
 

 Material e Métodos 

 O experimento foi conduzido durante período de setembro de 2012 a fevereiro de 
2014 na Estação Experimental do Iapar/Atimop de Porto Mendes, Marechal Cândido 
Rondon-PR, em solo classificado como Latossolo Vermelho Eutroférrico, anteriormente 
cultivado com milho. Utilizou-se o delineamento de blocos com arranjo em parcelas 
subdivididas dispostas em faixas, tendo-se nas parcelas principais os sistemas de preparo de 
solo associado as culturas de cobertura e, nas subparcelas as variedades de mandioca. As 
parcelas principais consistiram das seguintes combinações de preparo do solo e culturas de 
cobertura: a) semeadura de aveia preta comum em sistema plantio direto em maio de 2012 e 
implantação da cultura da mandioca em sistema plantio direto (SPD aveia); b) semeadura de 
aveia preta comum em sistema plantio direto em maio de 2012 e preparo do solo com 
subsolador seguido de gradagem antes da implantação da cultura da mandioca (CONV aveia); 
c) semeadura de nabo forrageiro em sistema plantio direto em maio de 2012 e implantação da 
cultura da mandioca em sistema plantio direto (SPD nabo); d) semeadura de nabo forrageiro 
em sistema plantio direto em maio de 2012 e preparo do solo com subsolador seguido de 
gradagem antes da implantação da cultura da mandioca (CONV nabo); e) semeadura de aveia 
preta comum consorciado com nabo forrageiro em sistema plantio direto em maio de 2012 e 
implantação da cultura da mandioca em sistema plantio direto (SPD aveia +nabo); f) 
semeadura de nabo forrageiro em sistema plantio direto em maio de 2012 e preparo do solo 
com subsolador seguido de gradagem antes da implantação da cultura da mandioca (CONV 
aveia+nabo); g) preparo mínimo (PM) do solo em maio de 2012 com subsolador Ikeda de 3ª 
geração, equipado com disco de corte, duas hastes aladas e rolo destorroador, seguido da 
semeadura de aveia preta comum e implantação da mandioca em sistema plantio direto (PM 
aveia; h) semeadura de braquiária ruziziensis comum em sistema plantio direto em maio de 
2012 e implantação da cultura da mandioca em sistema plantio direto (SPD braquiaria). Nas 
subparcelas foram alocadas 3 variedades de mandioca (Santa Helena, Baininha e IAC 90), 
tendo-se 3 repetições por tratamento. As parcelas apresentavam em torno de 30 m de 
comprimento e 4 linhas de plantio espaçadas em 0,90 m equivalente a 3,60 m de largura. 
Durante o desenvolvimento da cultura foram realizados todos os procedimentos 
fitossanitários para evitar competição com plantas daninhas e danos por doenças e insetos. A 
colheita foi realizada em fevereiro de 2015. Para tanto, foram determinadas o número de 
plantas em duas linhas com 10 m de comprimento em cada parcela e efetuado o arranquio 
manual das mesmas. Em seguida contou-se o número total de raízes normais e podres e, 
determinou-se a massa de raízes normais da parcela. Posteriormente, calculou-se a 
porcentagem de raízes podres em relação ao total (somatória das normais e podres), a massa 
de raízes normais por planta (produto da massa total pelo número de plantas) e a 
produtividade por hectare. Também se determinou o teor de amido utilizando-se o método da 
balança hidrostática (CEREDA, VILPOUX & TAKAHASHI 2003).  

Os dados obtidos foram submetidos à analise de variância e as médias comparadas 
pelo teste de Tukey à 5% de probabilidade. 
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Resultados e Discussão 
 Os resultados encontrados revelaram que não houve interação entre os fatores em 
estudo nas variáveis população de plantas, número de raízes por planta e teor de amido 
(Tabela 1). Na Tabela 1 pode-se observar que os sistemas de preparo do solo e coberturas não 
influenciaram significativamente as variáveis citadas, enquanto nas variedades a maior 
população de plantas ocorreu na Baianinha e o maior número de raízes na variedade IAC 90. 
Os valores obtidos para a população de plantas (Tabela 1) confirmam as observações de 
campo, onde essa variedade se destaca pela excelente viabilidade e brotação das manivas 
 
Tabela 1 – Valores médios de população de plantas, número de raízes por planta e teor de amido nos 
preparos do solo e variedades avaliadas. 

Preparos do solo e 
coberturas 

População (plantas ha-1) Núm. Raízes planta-1 Amido (%) 

SPD aveia 14197 a 7,67 a 20,11 a 
SPD nabo 14259 a 7,52 a 20,16 a 
SPD aveia+nabo 14999 a 7,33 a 20,33 a 
SPD braquiária 13888 a 7,71 a 20,72 a 
PM aveia  14444 a 8,39 a 20,88 a 
CONV aveia 14999 a 8,06 a 18,05 a 
CONV nabo 15061 a 8,00 a 20,61 a 
CONV nabo+aveia 14012 a 9,19 a 21,22 a 
DMS (preparos) 2202,94 2,3161 4,5856 
Variedades    
Santa Helena 12500 b 7,76 b 20,29 a 
Baianinha 17407 a 6,27 c 19,60 a 
IAC 90 13541 b 9,91 a 20,89 a 
DMS (variedades) 1255,08 1,44 3,04 
CV 1 (%)  9,14 17,42 13,60 
CV 2 (%) 8,43 17,51 14,59 
CV 3 (%) 12,25 13,32 12,66 
Letras minúsculas na coluna indicam igualdade (Tukey, 5%) 
 
 Nas variáveis porcentagem de raízes podres (Tabela 2) e produtividade de raízes 
(Tabela 3) ocorreu interação entre os fatores em estudo. Em relação à porcentagem de raízes 
podres, pode-se observar que a variedade IAC 90 apresentou os menores valores em todos os 
preparos do solo e coberturas, enquanto as variedades Baianinha e Santa Helena tiveram 
comportamento semelhante. Em relação aos preparos do solo e coberturas é possível observar 
que as variedades Santa Helena e Baianinha apresentaram comportamentos distintos e, de 
forma geral, com valores inversos a produtividade.  
 
Tabela 2 – Valores médios de porcentagem de raízes podres nos preparos do solo e variedades 
avaliadas. 

Preparos do solo e  Variedades  
coberturas Santa Helena Baianinha IAC 90 

SPD aveia 61,12 Aa 65,72 Aa 12,60 Ba 
SPD nabo 42,03 Bab 64,97 Aab 17,09 Ca 
SPD aveia+nabo 45,83 Aab 57,37 Aabc 19,47 Ba 
SPD braquiária 45,39 Aab 57,96 Aabc 22,59 Ba 
PM aveia  48,98 Aa 49,56 Aabc 14,33 Ba 
CONV aveia 49,87 Aa 40,79 Ac 12,98 Ba 
CONV nabo 44,90 Aab 44,10 Abc 13,49 Ba 
CONV nabo+aveia 24,51 Bb 45,75 Aabc 13,28 Ba 
DMS (preparos) 21,41 DMS (variedades) 18,93 
CV1= 31,18% CV2= 45,23% CV3= 21,04%  
Letras maiúsculas distintas na linha e minúsculas na coluna indicam igualdade (Tukey, 5%) 
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Pode se verificar pelas médias que as variedades apresentaram comportamentos 
diferentes em relação ao sistema de preparo e cobertura do solo, pois na variedade IAC 90 
não houve diferença entre os tratamentos enquanto na Santa Helena a maior produtividade 
ocorreu no preparo convencional antecedido de aveia preta comum + nabo e na Baianinha o 
preparo convencional antecedido de nabo. Esses resultados indicam que a própria cultura 
antecessora ao plantio pode apresentar expressivas diferenças de produtividade, pois na Santa 
Helena o pior resultado ocorreu com o sistema plantio direto antecedido de aveia preta 
comum e na Baianinha o SPD antecedido de nabo forrageiro a aveia preta + nabo forrageiro. 
 
Tabela 3 – Valores médios de produtividade (toneladas ha-1) de raízes nos preparos do solo e 
variedades avaliadas. 

  Variedades  
Preparos do solo Santa Helena Baianinha IAC 90  

SPD aveia 10,55 Bc 18,15 Bbcd 44,07 Aa 
SPD nabo 21,29 Bbc 9,81 Cd 37,59 Aa 
SPD aveia+nabo 19,45 Bbc 10,46 Bd 35,92 Aa 
SPD braquiária 20,56 Bbc 12,77 Bcd 37,04 Aa 
PM aveia  19,82 Bbc 23,33 Bbc 40,55 Aa 
CONV aveia 22,50 Bb 36,26 Aa 42,96 Aa 
CONV nabo 19,81 Bbc 27,04 Bab 43,70 Aa 
CONV nabo+aveia 35,18 ABa 26,11 Bab 43,07 Aa 
DMS (preparos) 11,69 DMS (variedades) 9,98 
CV1= 22,16% CV2= 44,32% CV3= 15,97%  
Letras maiúsculas distintas na linha e minúsculas na coluna indicam igualdade (Tukey, 5%) 

Conclusão 

A variedade de mandioca IAC 90 não teve a sua produtividade afetada pelos sistemas 
de preparo do solo e pelas coberturas e, também, apresentou os menores valores de podridão 
de raízes.  

Nas variedades Santa Helena os preparos do solo e as coberturas apresentaram 
resultados distintos indicando que as variedades podem ter reação diferente ao tipo de preparo 
e cobertura vegetal antecedente utilizada. 
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Temática: Melhoramento genético e biotecnologia 
 

Resumo  
Este estudo objetivou estimar parâmetros genéticos e selecionar novos híbridos de 

mandioca com alto potencial produtivo de raízes e amido em ensaios preliminares de 
produção (EPP). Os experimentos foram realizados em um delineamento em blocos 
casualizados com três repetições, utilizando 68 progênies e 14 cultivares como testemunhas. 
As características avaliadas foram produtividade de raízes (PROD), índice de colheita (IC), 
teor de matéria seca (MS) e produtividade de amido (PROD-AMD). As estimativas de 
herdabilidade individual (2gh ) variaram de 0,89 ± 0,21 para (PROD), 0,68 ± 0,18 para (IC), 

0,57 ± 0,17 para (MS) e 0,90 ± 0,21 (PROD-AMD). Acurácia seletiva variou de 0,85 (MS) a 
0,97 (PROD e PROD-AMD), demonstrando adequado ordenamento dos híbridos avaliados. 
Estes parâmetros genéticos indicam efeitos genéticos de maior importância em comparação 
aos efeitos ambientais. Em consequência, os ganhos genéticos com a seleção dos 10 melhores 
híbridos de mandioca foram de 82,2%, 18,0%, 7,7% e 84,9% para PROD, IC, MS e PROD-
AMD, respectivamente em comparação com as 14 cultivares de mandioca.  
Palavras Chave: Melhoramento, produtividade, amido, matéria seca, híbridos. 
 

Introdução 
Apesar da sua importância econômica e social no Brasil, a cultura da mandioca 

(Manihot esculenta Crantz) tem apresentado produtividade média de raízes de 13,61 t.ha-1 
(FAO, 2014), sendo bastante inferior àquela obtida em outros países a exemplo da Tailândia.  
De modo geral, além da baixa adoção de insumos e cultivo em áreas marginais, o uso de 
variedades inadequadas é um dos principais fatores para essa baixa produtividade de raízes no 
País.  

Os restritos programas de melhoramento genético da mandioca têm se dedicado ao 
aumento da produtividade de raiz e amido, resistência a pragas e doenças e melhoria na 
qualidade das raízes, sobretudo para o mercado in natura. Contudo, para maximizar os ganhos 
genéticos por ciclo de melhoramento, é preciso adotar estratégias de seleção mais adequadas 
aos diferentes tipos de populações segregantes e características de interesse. Por meio dos 
parâmetros genéticos populacionais é possível determinar a contribuição dos efeitos genéticos 
e ambientais sobre o caráter em seleção. Desta forma, o conhecimento dos parâmetros 
genéticos para as característica de maior importância agronômica possibilitam a adoção de 
métodos de melhoramento mais adequados. Assim, este trabalho teve como objetivo estimar 
parâmetros genéticos em ensaio preliminar de produção e selecionar híbridos de mandioca 
com alta produtividade de raízes e amido. 

 
Material e Métodos 

Foram avaliadas 68 progênies oriundas de 23 populações segregantes F1 na fase 
preliminar de produção (EPP). O plantio do experimento foi realizado em 2013/2014 na área 
experimental da Aliança Cooperativa do Amido, no município de Laje (Bahia), utilizando o 
delineamento em blocos casualizados com três repetições, 16 plantas por parcela, com o 
espaçamento de 0,90 m x 0,80 m entre plantas, contendo 14 testemunhas (Eucalipto, Fécula 
Branca, BRS Formosa, BRS Gema Ovo, IAC90, BRS Jari, BRS Kiriris, Mani Branca, 9624-
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09, Cascuda, Cigana, BRS Caipira, BRS Dourada e BRS Verdinha). A colheita foi realizada 
de forma manual aos 12 meses após o plantio. 

 As características agronômicas avaliadas foram: matéria seca das raízes, em % (MS), 
obtido pelo método gravimétrico; produtividade de raízes, em t.ha-1 (PROD); produtividade 
de amido, em t.ha-1 (PROD-AMD) e índice de colheita (IC) (relação entre peso de raízes e 
peso da planta considerando parte aérea e raízes). 

A estimação de componentes de variância para cada característica foi obtida pelo 
procedimento REML (Máxima Verossimilhança Restrita), aplicada ao modelo linear misto, 
utilizado para avaliação de clones não aparentados, no delineamento em blocos ao acaso. A 
predição de valores genéticos foi feita pelo método BLUP (melhor predição linear não 
viesada). As análises REML/BLUP foram realizadas com auxílio do programa SELEGEN 
(Resende, 2002). 

 
Resultados e Discussão 

As estimativas dos componentes de variância são apresentadas na Tabela 1. Os 
caracteres que apresentaram as maiores estimativas de herdabilidade individual (2gh ) foram 

PROD (0,89±0,21) e PROD-AMD (0,90±0,21), embora as estimativas de 2
gh  para IC 

(0,68±0,18) e MS (0,57±0,17) fossem de magnitude mediana. Por outro lado, a herdabilidade 
média genotípica foi bastante elevada (>0,94) para PROD e PROD-AMD, e alta para IC 
(0,81) e MS (0,73), indicando a importância dos efeitos genéticos aditivos para estas 
características. Por outro lado, alguns autores têm demonstrado herdabilidades moderadas 
para número (0,65), peso (0,63) e produtividade de raízes em mandioca (0,53) (Asante & 
Dixon, 2002). Entretanto, diferenças nos valores absolutos de parâmetros genéticos se devem 
ao fato de que a herdabilidade não é uma propriedade inerente somente ao caráter, mas 
também da população sob estudo, da forma de mensuração do caráter, das variáveis 
ambientais e do tipo de população em análise. Os desvios-padrão (s) da2gh  associados a cada 

caráter variaram de moderados a altos, porém demonstraram que as herdabilidades são 
estatisticamente maiores que zero.  

 
 Tabela 1. Estimativas dos componentes de variância e coeficientes de determinação da 
análise conjunta dos experimentos para avaliação da produtividade de raiz (PROD), índice de 
colheita (IC), teor de matéria seca (MS) e produtividade de amido (PROD-AMD) em 
mandioca. 

Parâmetros 
Características 

PROD IC MS PROD-AMD 
2
gσ  66,75 0,006 3,00 6,65 
2
eσ  8,18 0,003 2,25 0,73 
2
fσ  74,93 0,009 5,25 7,38 
2
gh  0,89±0,21 0,68±0,18 0,57±0,17 0,90±0,21 
2
mh  0,94 0,81 0,73 0,95 

ggr̂  0,97 0,90 0,85 0,97 
CVg 41,19 11,84 4,85 41,91 
CVe 14,42 8,12 4,20 13,89 
CVr 2,86 1,46 1,16 3,02 
MG 19,83 0,64 35,70 6,15 

2ˆ
gσ

: variância genotípica; 2ˆ
eσ

: variância residual; 2ˆ fσ : variância fenotípica;2
gh : herdabilidade individual no 

sentido amplo dentro do bloco; 2
mh : herdabilidade média genotípica; 

ggr̂ a acurácia da seleção dos 

genótipos; CVg: coeficiente de variação genotípica; CVe: coeficiente de variação residual; CVr: 

coeficiente de variação relativa; MG: média geral da característica avaliada.  
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 A acurácia (ggr̂ ) foi de alta magnitude (variação de 0,85 a 0,97), o que garante uma 

boa relação entre os valores preditos e os reais, e com isso o correto ordenamento dos híbridos 
para fins de seleção. Os coeficientes de variação residual (CVe) foram considerados de baixa 
magnitude (variação de 4,20 a 8,12), sobretudo por se tratar de características quantitativas. 
Por outro lado, os coeficientes de variação genotípica (CVg), sobretudo para PROD (41,19) e 
PROD-AMD (41,91) foram bastante elevados, o que demonstra variabilidade genética 
suficiente para seleção de clones dentre das progênies avaliadas. Já, os coeficientes de 
variação relativa (CVr =CVg/CVe) foram maiores que a unidade, indicando uma situação 
favorável para a seleção em todos as características neste ambiente.     

Os valores genotípicos preditos médios foram de 19,83 t.ha-1 para produtividade de 
raízes, 6,15 t.ha-1 de amido, 35,70% de matéria seca e 0,64 de índice de colheita (Tabela 1). 
Contudo, a seleção dos 10 melhores híbridos dentro das famílias indica a possibilidade de 
ganhos expressivos para a maioria das características (Tabela 2).  
 
Tabela 2. Valores genotípicos preditos (u+g), ganhos genéticos em percentagem (GG%) 
referente à seleção dos 10 melhores híbridos de mandioca em comparação com as 
testemunhas para produtividade de raízes (PROD), índice de colheita (IC), teor de matéria 
seca (MS) e produtividade de amido (PROD-AMD).  

PROD IC MS PROD-AMD 
Clone u+g GG% Clone u+g GG% Clone u+g GG% Clone u+g GG% 
 09-17 39,4 98,8  24-017 0,8 28,8  47-093 39,7 11,1  09-17 12,3 99,9 
 34-69 36,6 91,7  47-067 0,7 22,4  37-14 38,4 9,3  13-35 11,7 94,7 
 24-017 35,4 87,3  47-070 0,7 20,1  47-059 38,2 8,5  34-69 11,6 92,7 
 13-35 35,3 84,9  47-074 0,7 17,8  47-134 38,0 8,0  24-155 10,8 88,3 
 47-054 34,6 82,9  06-04 0,7 16,8  24-156 37,8 7,6  47-065 10,5 84,7 
 24-155 33,4 80,5  31-41 0,7 16,1  47-071 37,7 7,1  24-017 10,4 82,1 
 47-137 31,4 77,3  24-155 0,7 15,4  47-065 37,6 6,7  47-054 10,4 80,2 
 47-065 31,2 74,8  47-098 0,7 14,8  34-66 37,6 6,5  47-137 10,0 78,1 
 09-24 31,0 72,7  37-26 0,7 14,3  34-41 37,4 6,3  34-45 9,6 75,5 
 24-169 30,5 70,8  24-162 0,7 13,5  47-060 37,3 6,1  24-169 9,3 73,2 
9624 09 25,9 56,3 0,6 3,7 37,8 7,3 8,8 63,6 

BRS Caipira 27,6 60,8 0,6 5,1 37,5 6,4 9,2 67,7 
BRS Dourada 18,6 31,4 0,6 7,2 33,9 1,0 5,4 25,1 
BRS Formosa 22,8 45,1 0,7 19,0 35,0 2,0 6,9 44,6 

BRS Gema Ovo 8,1 3,5 0,5 1,6 36,9 5,3 2,6 4,3 
BRS Jari 10,1 6,7 0,7 8,7 32,6 0,1 2,8 5,9 

BRS Kiriris 17,2 24,9 0,7 13,9 36,5 4,7 5,5 27,5 
BRS Verdinha 24,4 52,1 0,6 4,1 34,0 1,2 7,0 45,7 

Cascuda 12,5 10,4 0,6 4,8 32,0 0,0 3,3 7,5 
Cigana 6,8 1,0 0,4 0,0 37,7 6,9 2,2 1,8 

Eucalipto 24,0 49,5 0,6 3,5 35,1 2,1 7,3 50,6 
Fécula Branca 4,2 0,0 0,5 0,9 35,8 3,3 1,2 0,0 

IAC90 6,8 1,8 0,6 5,9 35,0 2,0 2,0 1,0 
Mani Branca 23,9 48,4 0,6 6,8 35,5 2,8 7,4 53,6 

*Variedades em itálico referem-se às testemunhas do experimento 
 
Todos os híbridos de mandioca selecionados na fase preliminar de produção 

apresentaram desempenho relativo superior ao das testemunhas. Atualmente estes híbridos 
estão sendo avaliados em ensaios avançados de produção em diferentes ambientes no 
Nordeste do Brasil. 
 

Conclusão 
1) A herdabilidade e acurácia seletiva das características produtividade de raízes, índice de 
colheita, teor de matéria seca e produtividade de amido foram de média a alta magnitude na 
fase preliminar de produção. 
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2) A seleção dos 10 melhores híbridos na fase clonal de produção possibilitou ganhos nos 
valores genotípicos preditos de 82,2%, 18,0%, 7,7% e 84,9% para PROD, IC, MS e PROD-
AMD, respectivamente, em comparação com 14 cultivares de mandioca atualmente utilizadas 
no sistema de produção da mandioca. 

 
Agradecimentos 

Os autores agradecem à CAPES, CNPq e Fapesb pela concessão das bolsas de estudo 
e apoio financeiro para execução da pesquisa. 

 
Referêcia 

ASANTE, K.; DIXON, A.G.O. Heritability studies of some cassava genotypes. West African 
Journal of Applied Ecology, v. 3, p. 49-53, 2002. 
FAO (2014) FAOSTAT database. FAO, Rome Italy. http://faostat.fao.org/ Acesso em 26 Jan 
2015. 
RESENDE, M. D. V. Software Selegen–REML/BLUP. Colombo: Embrapa Florestas, 2002. 
67 p. (Embrapa Florestas. Documentos, 77). 



 

09 a 13 de Novembro de 2015, Foz do Iguaçu - PR. 

ESTABILIDADE GENÉTICA DA TOLERÂNCIA À DETERIORAÇÃO FISIOLÓGICA 
PÓS-COLHEITA EM RAÍZES DE MANDIOCA 

 
Marcela Tonini Venturini 1, Leandro Ribeiro dos Santos2, Carlos Ivan Aguilar Vildoso3, 
Vanderlei da Silva Santos4, Eder Jorge de Oliveira5 

1Estudante de doutorado da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Av. Ruy Barbosa, 144, CEP 
44380-000, Cruz das Almas, BA. cosalin2@yahoo.com.br; 2l.ribeiro@hotmail.com; 3vildoso@hotmail.com; 
4vanderlei.silva-santos@embrapa.br e 5eder.oliveira@embrapa.br 
 
Temática: Melhoramento genético e biotecnologia 
 

Resumo 

 O objetivo deste estudo foi identificar fontes de tolerância à deterioração fisiológica pós-
colheita (DFPC) da raiz da mandioca com maior estabilidade genética nos diferentes anos de 
avaliação. Foram utilizadas raízes de mandioca de 418 genótipos para avaliação DFPC em quatro 
ensaios. Cinco raízes de cada genótipo foram avaliadas nas porções proximal, mediana e distal da raiz 
aos 0, 2, 5 e 10 dias após a colheita. Os valores genéticos preditos (µ+g), bem como a estabilidade 
(Si), adaptabilidade (Ai) e estabilidade + adaptabilidade (Zi) foram avaliados por meio da média 
harmônica do valor genotípico, desempenho relativo dos valores genotípicos e média harmônica do 
desempenho relativo do valor genotípico, respectivamente, utilizando a metodologia de modelos 
mistos. Aproximadamente 53% dos 15 melhores acessos com base em µ+g foram coincidentes com os 
métodos Si, Ai e Zi. Porém, elevado grau de concordância foi observado para o método Zi em relação 
à Si e Ai. A contribuição média dos 15 melhores acessos selecionados para Zi, para a severidade da 
DFPC, foi de 0,14 vezes a média geral do ensaio. Em função da significativa redução na DFPC, estes 
acessos podem ser utilizados para o desenvolvimento de cultivares tolerantes para o controle efetivo 
deste estresse. 
Palavras Chave: Análise REML/BLUP, Manihot esculenta Crantz, DFPC. 
 

Introdução 

 Um dos problemas relacionados ao sistema de produção da mandioca (Manihot esculenta 
Crantz) está relacionado à deterioração fisiológica pós-colheita (DFPC). A DFPC está relacionada a 
alterações fisiológicas e/ou bioquímicas nas raízes da mandioca, geralmente não relacionados ao 
ataque de micro-organismos, fazendo com que as raízes de mandioca se tornem implantáveis e não 
comercializáveis após 24 a 48 horas dependendo da variedade (REILLY et al., 2007), restringindo 
consideravelmente o tempo de processamento das raízes. 

A tolerância varietal deve ser um componente importante no controle da DFPC. A seleção de 
genótipos mais tolerantes à DFPC pode permitir uma maior competitividade da cultura tanto para o 
consumo in natura como para a indústria, pelo maior tempo de conservação das raízes após a colheita. 
Variações no comportamento de variedades quanto à tolerância à DFPC têm sido relatadas na 
literatura (SALCEDO et al., 2010). Contudo, estudos desta natureza são limitados no germoplasma 
brasileiro de mandioca. Assim, este presente trabalho teve como objetivo identificar fontes de 
tolerância à DFPC com maior estabilidade genética nos diferentes anos de avaliação do germoplasma. 

 

Material e Métodos 

Os experimentos foram instalados no Setor de Campos Experimentais da Embrapa Mandioca 
e Fruticultura, no município de Cruz das Almas (Bahia). Foram utilizadas raízes de 418 acessos do 
Banco Ativo de Germoplasma de Mandioca (BAG-Mandioca), colhidas aos 10-12 meses após plantio. 
As avaliações ocorreram nos anos agrícolas de 2011 e 2012 (primeiro e segundo semestres de 2011 e 
2012). Estas quatro épocas de avaliação foram consideradas ambientes independentes para as análises. 
O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados com três repetições e cinco raízes 
por repetição.  
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Foram realizados três cortes transversais ao longo da raiz à partir da extremidade proximal 
para a realização das avaliações visuais da DFPC aos 0, 2, 5 e 10 dias após a colheita. A severidade da 
DFPC foi avaliada de acordo com as escalas diagramáticas propostas por Wheatley & Schowabe 
(1985) e Venturini et al. (2015), com variação de 0% a 100%. Os valores médios da DFPC para cada 
raiz foram calculados pela média dos escores dos três cortes transversais e em seguida utilizados para 
o cálculo da área abaixo da curva de progresso da DFPC (AACP-DFPC).  

A seleção conjunta da severidade, estabilidade e adaptabilidade do germoplasma de mandioca 
para resistência à DFPC foi realizada com base na média harmônica da performance relativa dos 
valores genéticos (Zi) preditos, conforme descrito por Resende (2004). Todas as análises foram 
realizadas por meio do software Selegen-Reml/Blup (RESENDE, 2002). 

 

Resultados e Discussão 

Os resultados sobre a estabilidade (Si), adaptabilidade (Ai), e estabilidade e adaptabilidade 
simultaneamente (Zi) para severidade da DFPC dos 15 melhores acessos de germoplasma de 
mandioca são apresentados na Tabela 1. Verifica-se que sete acessos de mandioca com maior 
tolerância à DFPC com base nos critérios Si, Ai e Zi não coincidiram com os 15 melhores acessos com 
base na menor severidade dos valores genotípicos preditos (µ+g) livres da interação genótipo (G) x 
ambiente (A) (Tabela 1). A coincidência entre todos os critérios foi de 53,33% (acessos BGM0623, 
BGM0624, BGM0626, BGM0878, BGM1190, BGM1209, BGM1342 e BGM1370).  

 
Tabela 1. Valores genotípicos preditos (µ+g), estabilidade (Si), adaptabilidade (Ai), estabilidade e 
adaptabilidade simultânea de valores genotípicos (Zi) dos 15 acessos de mandioca com maior 
tolerância à deterioração fisiológica pós-colheita.  

Acesso µ+g Acesso Si   Acesso Ai Ai* X     Acesso Zi Zi* X  
BGM1209 633,0 BGM1342 60,0 

 
BGM1342 0,0 67,0 

 
BGM1342 0,04 67,0 

BGM0624 658,8 BGM0878 118,0 
 

BGM0878 0,1 131,6 
 

BGM0878 0,08 131,6 
BGM1190 806,5 BGM0623 137,5 

 
BGM0623 0,1 153,4 

 
BGM0623 0,10 153,4 

BGM0930 909,3 BGM1124 159,9 
 

BGM1209 0,1 202,0 
 

BGM0624 0,11 182,8 
BGM1370 946,4 BGM1067 188,0 

 
BGM1124 0,1 209,6 

 
BGM1190 0,12 188,6 

BGM0928 977,4 BGM1567 211,0 
 

BGM1567 0,2 235,5 
 

BGM1209 0,12 196,7 
BGM1179 985,6 BGM0624 214,1 

 
BGM1024 0,2 239,2 

 
BGM1124 0,13 209,6 

BGM0626 989,9 BGM1024 214,4 
 

BGM0624 0,2 239,3 
 

BGM1567 0,15 235,5 
BGM0356 1013,3 BGM1370 217,1 

 
BGM1067 0,2 246,5 

 
BGM1024 0,15 239,2 

BGM1342 1026,0 BGM1190 220,9 
 

BGM1370 0,2 263,2 
 

BGM1067 0,15 246,5 
BGM0367 1045,3 BGM0626 226,9 

 
BGM1508 0,2 291,9 

 
BGM1370 0,16 263,2 

BGM0878 1050,4 BGM1209 230,2 
 

BGM0626 0,2 340,4 
 

BGM0626 0,18 284,2 
BGM1371 1057,1 BGM1508 261,6 

 
BGM0745 0,3 445,7 

 
BGM1508 0,18 291,9 

BGM0623 1058,6 BGM1524 276,8 
 

BGM1190 0,3 452,7 
 

BGM1524 0,20 314,1 
BGM0497 1064,8 BGM0540 320,9   BGM1607 0,3 460,2   BGM0540 0,23 366,1 

X : média geral dos ensaios 
 

Houveram algumas pequenas alterações no ordenamento dos valores genéticos dos acessos 
pelos três métodos aplicados (Si, Ai e Zi), que não afetaram a correlação positiva do comportamento 
genotípico ao longo dos ensaios de avaliação. Desta forma, os métodos Si, Ai e Zi apresentaram certo 
grau de concordância no ordenamento dos materiais (Tabela 1).  

A coincidência entre os pares de critérios foi de 53,33% para µ+g x (Si, Ai e Zi); 86,67% para 
Zi x (Si e Ai) e 93,33% para Si x Zi. Portanto, considerando que o critério Zi apresentou boa 
coincidência entre os acessos selecionados para tolerância à DFPC, predições seguras sobre valores 
genéticos podem ser feitas com base neste único critério de seleção, que contempla atributos de 
estabilidade e adaptabilidade simultaneamente. 

Com o objetivo de selecionar os genótipos com maior tolerância à DFPC fisiológica e ao 
mesmo tempo maior estabilidade e adaptabilidade da tolerância, deve-se selecionar genótipos cuja 
estimativa da Zi seja menor do que 1 (contrariamente ao que se deseja quando o objetivo é aumentar o 
valor do caráter, a exemplo da produtividade de raízes). Os valores Zi indicam a superioridade média 
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do genótipo em relação à média do ambiente de avaliação. Assim, o acesso BGM1342 respondeu em 
média 0,04 vezes a média dos ensaios utilizados na avaliação da tolerância à DFPC. Para os 15 
acessos selecionados com base no Zi estimou-se uma contribuição de 0,14 vezes a média geral do 
ensaio.  

A média da AACP-DFPC dos 15 melhores acessos com base no critério Zi (224,69) foi quase 
7 vezes inferiores à média geral dos quatro experimentos (1552,29). Isso certamente traduz-se em uma 
drástica redução na DFPC, principalmente considerando que os valores Zi são computados já 
penalizando os genótipos pela instabilidade dos ensaios e ao mesmo tempo capitalizando a capacidade 
de resposta (adaptabilidade) à melhoria do ambiente (entendido aqui como ensaios com menor 
expressão da DFPC).  

 

Conclusão 

Os acessos BGM0540, BGM0623, BGM0624, BGM0626, BGM0878, BGM1024, BGM1067, 
BGM1124, BGM1190, BGM1209, BGM1342, BGM1370, BGM1508, BGM1524 e BGM1567 foram 
os germoplasmas de mandioca que agregaram menor severidade da DFPC, associada à maior 
previsibilidade quanto à severidade da DFPC. 
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Resumo 

O uso de variedades de mandioca resistentes à podridão radicular (PR) é a estratégia 
mais viável para controle da doença. Assim, este estudo objetivou identificar fontes de 
resistência à PR causada por Fusarium spp. (Fspp). Inoculações com Fspp foram feitas em 
697 acessos em cinco ensaios, para avaliação da severidade da PR na casca (córtex e 
periderme) e polpa das raízes. Os valores genotípicos foram obtidos com o uso do 
procedimento BLUP/REML (Melhor predição linear não viciada/máxima verossimilhança 
restrita). Na análise de modelos mistos, os ensaios foram considerados de efeito fixo e os 
demais efeitos como aleatórios. Cerca de 10% dos acessos foram considerados resistentes. 
Discrepâncias na classificação dos acessos resistentes na casca e polpa indicam a existência 
de diferentes mecanismos de defesa nestas estruturas. A falta de resistência completa e a 
distribuição contínua da PR sugerem herança quantitativa da resistência.  
Palavras Chave: REML/BLUP, Manihot esculenta Crantz, doença, raiz. 
 

Introdução 

Apesar de ser uma cultura bastante tolerante a condições edafoclimáticas marginais, a 
mandioca é afetada por muitas pragas e doenças, o que compromete significativamente sua 
produção e comercialização (LÓPEZ & BERNAL, 2012). Dentre as doenças, a podridão 
radicular da mandioca, causada por um complexo de patógenos, é uma das doenças mais 
destrutivas (BANDYOPADHYAY et al., 2006). Como a podridão radicular afeta as raízes da 
planta, para a maioria dos patógenos associados, a magnitude e extensão dos danos são 
observados apenas na colheita, sendo difícil estabelecer diagnósticos precoces da doença.  

O manejo baseado no plantio de variedades resistentes é atualmente a abordagem 
mais econômica e confiável para controlar a podridão radicular da mandioca (ONYEKA et 
al., 2005), preferencialmente associado a práticas culturais preventivas. Considerando a falta 
de conhecimento sobre fontes de resistência à podridão radicular no Brasil, este trabalho teve 
como objetivo identificar fontes de resistência a patógenos do gênero Fusarium e gerar 
informações sobre a distribuição da severidade dos sintomas da podridão radicular na casca e 
polpa das raízes utilizando a metodologia de modelos mistos. 

 

Material e Métodos 

Foram avaliados 697 acessos de germoplasma pertencentes ao Banco Ativo de 
Germoplasma de Mandioca (BAG-Mandioca) da Embrapa Mandioca e Fruticultura (Cruz das 
Almas, Bahia). Dois clones elite (9624-09 e 98150-06), onze variedades melhoradas (BRS 
Aipim Brasil, BRS Amansa Burro, BRS Caipira, BRS Dourada, BRS Formosa, BRS Gema de 
Ovo, BRS Jari, BRS Kiriris, BRS Tapioqueira, BRS Verdinha e IAC90) e quatro variedades 
locais (Cascuda, BRS Aramaris, Eucalipto e Fécula Branca) foram utilizadas como 
testemunhas. 

Os experimentos de campo foram realizados em diferentes áreas no município de 
Cruz das Almas (BA). As avaliações para podridão radicular ocorreram nos anos agrícolas de 
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2011, 2012 e 2013 (primeiro e segundo semestres de 2011 e 2012 e segundo semestre de 
2013). Estas cinco épocas de avaliação foram considerados ambientes independentes. Em 
cada ambiente de avaliação, os ensaios foram compostos por 250 a 400 genótipos.  

A colheita foi realizada manualmente entre 10 e 12 meses após o plantio, tomando-se 
o cuidado de evitar ferimentos às raízes. Para identificação de fontes de resistência à podridão 
radicular causada por Fusarium spp. (Fspp), raízes inteiras de mandioca foram lavadas e 
desinfestadas em solução de hipoclorito de sódio (1%). Em seguida, furos uniformes de 
aproximadamente 3 a 4 mm de profundidade foram realizados na região central da raiz, com 
auxílio de furador metálico de 6 mm de diâmetro.  

O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados com variação de 6 
a 18 repetições por acesso (parcela representada por uma raiz com três pontos de inoculação). 
A inoculação foi realizada com uma suspensão de esporos (100 µL, numa concentração de 
105 macroconídios.mL-1) no ponto de perfuração das raízes, utilizando seis isolados 
considerados mais agressivos, das espécies Fusarium solani, F. oxysporum e F. lateritium.  

As raízes foram cortadas longitudinalmente e fotografadas digitalmente para posterior 
análise das imagens, com auxílio do software ImageTool v.3.0 (UTASCSA), visando calcular 
a área colonizada pelo patógeno. Neste caso foram tomadas duas medidas: a primeira delas 
foi a severidade da podridão radicular na casca das raízes (SEV-Casca) e a segunda foi a 
severidade da podridão radicular na polpa das raízes (SEV-Polpa).  

Os valores genotípicos preditos foram obtidos pelo procedimento REML/BLUP, 
utilizando-o para estimação de componentes de variância e predição de valores genéticos, 
com uso do programa computacional Selegen-REML/BLUP (RESENDE, 2002). 

Os acessos de mandioca foram classificados em diferentes grupos de respostas à 
resistência a Fspp, com base na distribuição normal dos valores genotípicos preditos via 
BLUP. Os desvios-padrão dos valores genotípicos (DPVG) de cada acesso em relação à média 
geral das características da severidade dos sintomas na casca das raízes e na polpa foram 
comparados em relação a sua distribuição na curva normal, de modo que acessos com desvios 
positivos foram classificados como suscetíveis, enquanto acessos com desvios negativos 
foram classificados como resistentes. 

 

Resultados e Discussão 

Dos 697 acessos avaliados, cinco não foram utilizados na avaliação da severidade dos 
sintomas na polpa, em função do aparecimento da deterioração fisiológica pós-colheita, que 
dificultou a diferenciação dos sintomas de podridão radicular na análise das imagens. De 
acordo com a classificação dos acessos de mandioca com base no desvio padrão dos valores 
genotípicos preditos (DPVG), nenhum acesso foi considerado altamente resistente (Tabela 1). 
As distribuições dos acessos nas diferentes classes quanto à severidade dos sintomas da 
podridão na casca e polpa da raiz, foram bastante similares. Aproximadamente 10% dos 
acessos foram classificados como resistentes (R), 50% como moderadamente resistente (MR), 
28% como moderadamente suscetíveis (MS), 10% como suscetíveis (S) e 2% altamente 
suscetíveis (AS) (Tabela 1). 

A redução nas estimativas dos valores genotípicos preditos (VGP) com o cultivo dos 
73 acessos mais resistentes à podridão radicular na casca foi de -6,55% em comparação com a 
população dos 697 acessos avaliados. Por outro lado, a seleção apenas dos 15 acessos mais 
resistentes (BGM0878, BGM0567, BGM1969, BGM1367, BGM1410, BGM0550, 
BGM1771, BGM0620, BGM1398, BGM1876, BGM1729, BGM1518, BGM1567, BGM1767 
e BGM1333) resulta na redução de -11,40% nas estimativas VGP relacionada à podridão na 
casca. Considerando a podridão na polpa, o ganho predito com a seleção dos 61 acessos 
resistentes é de -10,59%. Os 15 acessos mais resistentes (BRS Caipira, BGM1696, 
BGM0878, BGM0057, BGM1398, BGM1678, BGM0567, BRS Aramaris, BGM1546, 
BGM1287, BRS Verdinha, BGM1377, BRS Dourada, BGM0083 e BGM1367) possibilitam a 
redução da severidade da podridão radicular na polpa em torno de -16,36%. 
 



 

09 a 13 de Novembro de 2015, Foz do Iguaçu - PR. 

Tabela 1. Distribuição dos acessos de mandioca quanto à classificação da resistência à 
podridão radicular causada por Fusarium spp. com sintomas avaliados na casca (SEV-Casca) 
e na polpa da raiz (SEV-Polpa).  
 

Reação1 

SEV-Casca SEV-Polpa 

Nº de acessos 
Variação dos valores 

preditos Nº de acessos 
Variação dos valores 

preditos 
Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

AS 12 92,81 104,7 11 64,98 71,69 
S 76 89,67 92,48 62 61,70 64,78 

MS 194 88,23 89,64 204 60,08 61,66 
MR 342 86,81 88,22 354 58,53 60,07 
R 73 84,91 86,79 61 56,22 58,49 

AR 0 - - 0 - - 
1AR: altamente resistentes, R: resistentes, MR: moderadamente resistente, MS: 
moderadamente suscetível, S: suscetível, AS: altamente suscetível. 
 

Vinte e dois acessos foram classificados como resistentes (tanto para sintomas na 
casca quanto na polpa). Por outro lado, ao considerar as testemunhas do experimento, apenas 
a BRS Aramaris comportou-se como resistente à Fspp tanto para severidade na casca quanto 
na polpa. Casos de moderada resistência foram observadas em BRS Amansa Burro, Fécula 
Branca e IAC90, enquanto moderada resistência na casca e resistência na polpa foram 
observados para BRS Caipira, BRS Dourada, Eucalipto e BRS Verdinha. As variedades BRS 
Formosa e BRS Gema de Ovo comportaram-se como moderadamente resistentes e 
moderadamente suscetíveis à severidade na casca e polpa, respectivamente. Moderada 
suscetibilidade e moderada resistência foi observada nas variedades Cascuda, BRS Jari e BRS 
Kiriris. Aparentemente, a variedade BRS Tapioqueira possui resistência moderada à Fspp na 
casca, mas é suscetível na polpa, enquanto a variedade BRS Aipim Brasil é suscetível em 
ambas as partes da raiz. 

Houveram algumas discrepâncias na classificação de metade dos acessos de 
mandioca quanto ao nível de resistência à podridão radicular com base na severidade dos 
sintomas na casca e polpa das raízes, considerando que apenas 345 dos 697 acessos avaliados 
apresentaram a mesma classificação de resistência quanto aos sintomas avaliados na casca e 
polpa. As trocas de classificações mais frequentes foram relacionadas ao grau de 
resistência/suscetibilidade moderada (44%), seguida de resistente (ou suscetível) para 
moderadamente resistente (suscetível) (36%). Contudo, em 68 acessos houve trocas de 
classificação que mudaram o comportamento de algum nível de suscetibilidade para algum 
grau de resistência (Figura 1). Estas observações sugerem que os mecanismos de resistência à 
podridão radicular associados a barreiras químicas e físicas contra o ataque de patógenos 
podem ser diferentes na casca e polpa das raízes. 

Como um controle desta inoculação, o nível de resistência da variedade local BRS 
Aramaris e da variedade melhorada (BRS Kiriris), ambas consideradas resistentes em 
condições de campo, se mantiveram relativamente estáveis pela inoculação com Fspp. A BRS 
Aramaris foi considerada resistente (casca e polpa) e a BRS Kiriris moderadamente suscetível 
(casca) e moderadamente resistente (polpa). Embora estas duas variedades sejam 
consideradas resistentes em condições de campo, sua resistência a patógenos específicos não 
tem sido avaliada. Assim, é possível que a variedade BRS Kiriris tenha maior suscetibilidade 
à podridão causada por Fusarium. 
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Figura 1. Discrepância na classificação da resistência dos acessos de mandioca quanto à 
resistência à podridão radicular causada por Fusarium spp., para sintomas expressos na casca 
e polpa das raízes. 

 

Conclusão 

1) As discrepâncias na classificação dos acessos de mandioca quanto ao nível de resistência à 
podridão radicular na casca e polpa das raízes sugerem a presença de mecanismos 
diferenciados de resistência nestas partes da raiz; 
2) A seleção dos 15 acessos de mandioca com menor severidade da podridão radicular, 
propiciaram redução de -11,40% e -16,36% nas estimativas VGP na casca e polpa, 
respectivamente, sendo importantes fontes de resistência para uso no melhoramento genético 
da mandioca. 
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Temática: Melhoramento genético e biotecnologia 
 

Resumo 

A podridão radicular da mandioca (Manihot esculenta Crantz) tem sido apontada 
como um dos principais problemas da cultura no Brasil. Assim, o objetivo deste trabalho foi 
identificar fontes de resistência a múltiplos patógenos causadores da podridão radicular (PR). 
Foram avaliadas a severidade dos sintomas da PR causados por Fusarium spp., Phytophthora 
spp. e espécies da família Botryosphaeriaceae na casca e polpa das raízes de 277 acessos, por 
meio de inoculações artificiais. Os dados genotípicos para resistência aos patógenos foram 
obtidos pelo método REML/BLUP (Restricted Maximum Likelihood/Best Linear Unbiased 
Predictor). O índice de seleção clássico (IC) foi utilizado para identificação de acessos com 
resistência múltipla. As reduções na severidade da podridão radicular foram acima de 45% 
para Fusarium spp., 21% para Phytophthora spp., e 38% para espécies da família 
Botryosphaeriaceae. Portanto, o IC propiciou reduções elevadas e equilibradas da PR para 
cada patógeno. A compreensão da base genética da resistência à podridão radicular e a 
identificação de fontes com resistência múltipla poderão ser utilizados nas diferentes 
estratégias de manejo da doença. 
Palavras Chave: REML/BLUP, Manihot esculenta Crantz, doença, raiz. 
 

Introdução 

Embora a podridão radicular da mandioca seja uma das principais doenças da cultura, 
poucos estudos tem sido dedicados à compreensão dos mecanismos de resistência e dos 
patógenos envolvidos. O manejo integrado da doença com base no plantio de cultivares 
resistentes associado a práticas de manejo do solo e água, bem como rotação de culturas e uso 
de material propagativo com qualidade fitossanitária constituem-se em técnicas econômicas e 
confiáveis para o controle da podridão da raiz da mandioca. Entretanto, o principal pilar deste 
manejo tem sido associado à resistência varietal (ONYEKA et al., 2005; OLIVEIRA et al., 
2013), embora a variabilidade genética para esta característica não tenha sido completamente 
explorado no germoplasma de M. esculenta.  

Para o desenvolvimento de resistência genética mais duradoura a identificação de 
fontes de resistência deve ser feita de forma simultânea para os patógenos mais comumente 
associados à podridão radicular no Brasil, que estão relacionados à podridão seca (Fusarium 
spp.), podridão mole causada por Phytophthora spp. e podridão negra causada por espécies da 
família Botryosphaeriaceae (Neoscytalidium hyalinum, Lasiodiplodia theobromae e L. 
euphorbicola).  Assim, o objetivo deste trabalho foi proceder a seleção simultânea de fontes 
de resistência à podridão radicular da mandioca no germoplasma de M. esculenta. 

 

Material e Métodos 

No total foram avaliados 277 acessos de germoplasma pertencentes ao Banco Ativo 
de Germoplasma de Mandioca (BAG-Mandioca) da Embrapa Mandioca e Fruticultura (Cruz 
das Almas, Bahia). Fazem parte deste conjunto de acessos: um clone elite (9624-09), onze 
variedades melhoradas (BRS Amansa Burro, BRS Caipira, BRS BRS Dourada, BRS Gema 
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de Ovo, BRS Kiriris e IAC90), bem como variedades locais (Mani Branca, Cigana Preta, 
Eucalipto e Fécula Branca). 

A colheita foi realizada manualmente entre 10 e 12 meses após plantio (2013), 
tomando-se o cuidado para evitar ferimentos nas raízes. Para identificação de fontes de 
resistência à podridão radicular raízes inteiras de mandioca foram lavadas e desinfestadas em 
solução de hipoclorito de sódio (1%), e em seguida colocadas para secar por alguns minutos. 
Em seguida, furos uniformes de aproximadamente 3 a 4 mm de profundidade foram 
realizados na região central da raiz com auxílio de furador metálico de 8 mm de diâmetro. O 
delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados com nove repetições por 
acesso (cada parcela foi representada por uma raiz com três pontos de inoculação).  

Um mix de isolados agressivos de Fusarium spp., Phytophthora spp. e espécies da 
família Botryosphaeriaceae foi obtido em inoculações artificiais no ponto de perfuração das 
raízes com uma suspensão de esporos (2x105 esporos mL-1). O controle da inoculação 
consistiu de raízes perfuradas e inoculadas com água destilada, e armazenadas sob as mesmas 
condições dos materiais inoculados. 

No momento da avaliação, as raízes foram cortadas longitudinalmente, fotografadas 
digitalmente para posterior análise das imagens com auxílio do software ImageTool v.3.0, 
visando a obtenção da área colonizada pelo patógeno. Neste caso foram tomadas duas 
medidas, a primeira delas foi a severidade dos sintomas na casca das raízes e a segunda foi a 
severidade da podridão radicular na polpa das raízes. 

As estimativas de predição pelo procedimento REML/BLUP foram realizados 
utilizando o programa Selegen (RESENDE, 2002). O ganho genético foi calculado como a 
média dos valores genéticos dos acessos selecionados. A seleção foi praticada utilizando os 
valores genéticos preditos dos 15 melhores acessos para cada patógeno. 

Para seleção de acessos de mandioca com resistência múltipla aos patógenos 
causadores da podridão radicular utilizou-se o índice de seleção clássico (IC) de acordo com:  
- IC = ((p x FsppCasca) x (VG x FsppCasca)) + ((p x FsppPolpa) x (VG x FsppPolpa)) + ((p x 
PdrCasca) x (VG x PdrCasca)) + ((p x PdrPolpa) x (VG x PdrPolpa)) + ((p x SsppCasca) x 
(VG x SsppCasca)) + ((p x SsppPolpa) x (VG x SsppPolpa)). 

 

Resultados e Discussão 

A existência de acessos resistentes a um determinado patógeno causador da podridão 
radicular e suscetível a outro faz cria dificuldades para o desenvolvimento de novas 
variedades, pois exige o melhoramento personalizado para cada patógeno. Porém, isto é 
impraticável, devido as dificuldades inerentes a qualquer programa de melhoramento 
genético, em termos de limitações do número de populações, custos financeiros e humanos. 
Assim, a prioridade na seleção de parentais deve ser a identificação de acessos com 
desempenho genotípico favorável contra diversos patógenos causadores da podridão 
radicular. Portanto, a aplicação da teoria dos índices de seleção é uma alternativa atraente 
para seleção simultânea de vários caracteres.  

O índice de seleção clássico resultou na redução dos sintomas da podridão radicular 
causada por Fusarium spp em -45,24% e -46,08% na casca e polpa, respectivamente, 
enquanto que reduções de -28,13% e -21,12% na casca e polpa, respectivamente foram 
observadas para Phytophthora spp., e reduções de -41,26% e -38,57% na casca e polpa, 
respectivamente, foram observadas para espécies da família Botryosphaeriaceae (Tabela 1). 
Acurácia seletiva de moderada a alta magnitude foi observada para todos os patógenos, com 
média de 0,88 e 0,76 para Fusarium spp (casca e polpa, respectivamente), 0,85 e 0,86 para 
Phytophthora spp (casca e polpa, respectivamente), e 0,86 e 0,91 para Botryosphaeriaceae 
spp (casca e polpa, respectivamente). De modo geral, a acurácia seletiva foi mais elevada na 
polpa em relação à casca para todos os patógenos. 



 

09 a 13 de Novembro de 2015, Foz do Iguaçu - PR. 

 
 

Tabela 1. Acessos de mandioca selecionados com base no índice de seleção clássico para resistência múltipla a Fusarium spp. (Fspp), Phytophthora spp. 
(Pspp) e Botryosphaeriaceae (Bspp) causadores de podridão radicular, com seu ordenamento (Rk), efeito genotípico (g), valor genotípico predito (µ+g), 
acurácia seletiva (Ac) e ganhos genéticos esperados (GS) com a seleção destes acessos para cada patógeno. 

Acesso 
FsppCasca FsppPolpa PsppCasca PsppPolpa BsppCasca BsppPolpa 

Rk g µ+g Ac Rk g µ+g Ac Rk g µ+g Ac Rk g µ+g Ac Rk g µ+g Ac Rk g µ+g Ac 

BGM0083 268 -34,00 34,97 0,89 237 -13,54 26,59 0,70 169 -7,61 33,81 0,82 212 -8,08 16,68 0,83 208 -13,05 36,96 0,84 164 -6,01 30,88 0,89 

BGM0127 239 -25,31 43,67 0,89 249 -15,29 24,84 0,79 235 -13,28 28,13 0,86 193 -6,54 18,21 0,86 270 -24,54 25,48 0,88 154 -4,91 31,99 0,92 

BGM0133 269 -34,38 34,60 0,89 222 -11,88 28,25 0,73 275 -23,48 17,94 0,82 166 -4,77 19,98 0,83 192 -10,08 39,93 0,84 226 -13,41 23,48 0,89 

BGM0144 277 -37,41 31,57 0,89 174 -6,97 33,16 0,73 261 -17,23 24,19 0,87 64 4,03 28,78 0,87 256 -20,92 29,09 0,88 200 -10,06 26,83 0,92 

BGM0479 262 -32,07 36,91 0,89 252 -15,51 24,62 0,73 223 -12,04 29,38 0,87 223 -8,77 15,98 0,87 247 -19,09 30,92 0,88 272 -22,72 14,17 0,92 

BGM0511 263 -32,22 36,76 0,89 224 -11,94 28,19 0,73 149 -5,55 35,87 0,87 182 -6,08 18,68 0,87 276 -28,98 21,04 0,88 276 -25,76 11,13 0,92 

BGM0974 252 -28,92 40,05 0,89 211 -10,47 29,66 0,73 266 -19,08 22,34 0,87 86 2,18 26,93 0,87 277 -31,69 18,33 0,88 165 -6,06 30,83 0,92 

BGM1131 245 -27,18 41,80 0,89 201 -9,46 30,67 0,73 173 -7,83 33,59 0,82 78 2,58 27,34 0,80 265 -22,56 27,46 0,84 241 -15,27 21,62 0,89 

BGM1183 243 -26,17 42,81 0,89 269 -17,61 22,51 0,79 271 -20,53 20,89 0,86 262 -12,61 12,15 0,87 217 -13,95 36,07 0,88 248 -16,78 20,11 0,92 

BGM1193 256 -29,92 39,06 0,89 275 -19,27 20,86 0,79 250 -15,11 26,31 0,87 122 -1,35 23,40 0,87 262 -22,18 27,83 0,87 178 -7,51 29,38 0,92 

BGM1194 273 -35,32 33,66 0,83 198 -9,20 30,92 0,79 227 -12,65 28,77 0,82 162 -4,69 20,06 0,87 261 -22,14 27,88 0,84 250 -17,12 19,77 0,92 

BGM1202 255 -29,79 39,18 0,89 271 -17,86 22,26 0,79 146 -4,88 36,54 0,86 245 -10,13 14,62 0,86 273 -25,82 24,2 0,87 255 -18,18 18,72 0,92 

BGM1318 233 -24,47 44,50 0,85 206 -9,90 30,23 0,73 121 -2,65 38,77 0,82 215 -8,2 16,56 0,83 236 -17,25 32,77 0,84 240 -15,00 21,90 0,89 

BGM1381 274 -35,65 33,33 0,89 246 -14,64 25,49 0,79 186 -8,53 32,89 0,87 152 -3,85 20,91 0,87 205 -12,88 37,14 0,88 274 -24,36 12,53 0,92 

BGM1452 272 -35,26 33,72 0,89 232 -12,9 27,23 0,79 139 -4,28 37,14 0,87 258 -12,04 12,72 0,87 269 -24,46 25,55 0,88 205 -10,36 26,53 0,92 

Média   -31,20 37,77 0,88   -13,1 27,03 0,76   -11,65 29,77 0,85   -5,22 19,53 0,86   -20,64 29,38 0,87   -14,23 22,66 0,91 

GS   -45,24    -46,08    -28,13    -21,12    -41,26    -38,57  
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Além de pouco estudada a base genética da resistência a múltiplos patógenos é 
complexa considerando as interações ambientais, a presença de diferentes estirpes 
patogênicas, bem como a expressão diferenciada dos sintomas em diferentes partes da planta, 
a exemplo do que foi observado na casca e polpa das raízes de mandioca. Por outro lado, a 
análise quantitativa da resistência à podridão radicular pode auxiliar no estudo da resistência 
contra vários patógenos e identificar áreas de pesquisa que possam agregar informações a este 
patossistema considerando aspectos fisiológicos e moleculares. 

Avaliações contínuas do germoplasma de mandioca para resistência aos principais 
patógenos relacionados à podridão radicular, bem como a compreensão da base genética da 
resistência, devem ser utilizados para implementação de estratégias de manejo integrado, 
identificação e introdução de resistência múltipla para garantir a sustentabilidade em áreas 
infestadas por patógenos de solo e aumentar o potencial produtivo da cultura. 

 

Conclusão 

Os acessos de mandioca BGM0083, BGM0127, BGM0133, BGM0144, BGM0479, 
BGM0511, BGM0974, BGM1131, BGM1183, BGM1193, BGM1194, BGM1202, 
BGM1318, BGM1381 e BGM1452 foram os mais promissores para resistência múltipla a 
Fusarium spp, Phytophthora spp. e Botryosphaeriaceae spp., constituindo-se em 
germoplasmas de alto valor para redução da podridão radicular. 
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Temática: Melhoramento genético e biotecnologia  

 

Resumo 

O principal objetivo deste estudo foi identificar acessos de mandioca da América Latina com 
resistência ao African Cassava Mosaic Disease (CMD) e Cassava Brown Streack Disease 
(CBSD). Em Uganda, onde estas viroses são endêmicas, quatro famílias F1 de Manihot 
esculenta Crantz selecionadas via seleção assistida por marcadores (SAM) ligado ao alelo de 
resistência CMD2, bem como espécies silvestres de Manihot foram avaliadas em condições 
de campo. A severidade do CMD nas folhas variou de 1,0 a 4,1 com maior severidade média 
(3,8) nas famílias F1 de Manihot esculenta Crantz. A severidade do CBSD nas folhas foi 
relativamente baixa (variação de 1,0 a 1,5). Por outro lado, a incidência e severidade dos 
sintomas de CBSD nas raízes das famílias F1 foram bastante elevadas (85% e 3,5, 
respectivamente). Entretanto, algumas espécies de Manihot não apresentaram nenhuma 
severidade do CBSD nas raizes, especialmente M. carthaginensis ssp. glaziovii e M. 
caerulescens. Portanto, os principais resultados deste projeto são: 1) a SAM para o CMD2 
não foi eficaz para a seleção de fontes de resistência ao CMD contra as estirpes do vírus 
presentes em Uganda, 2) resistência genética ao CBSD foi observada em espécies de 
Manihot, que pode ser útil para geração de híbridos interespecíficos. 
Palavras Chave: mandioca, doenças viróticas, CMD, CBSD. 
 

Introdução 

A obtenção de alta produtividade de mandioca é limitada na África pela ocorrência do 
vírus do mosaico africano (CMD – African Cassava Mosaic Disease) e do vírus do castanho 
listrado (CBSD – Cassava Brown Streak Disease), que são consideradas as doenças mais 
devastadoras da mandioca no leste Africano. Até o presente, as duas doenças ainda não estão 
presentes no Brasil, que é considerado um dos centros de origem e diversidade da mandioca. 
Contudo, subjugar a ameaça destes vírus por não serem um problema atual no Brasil pode 
resultar em anos de atraso na mitigação do problema. Assim, a Embrapa iniciou um programa 
de melhoramento preventivo para CMD, explorando o uso de seleção assistida por 
marcadores moleculares (SAM) para selecionar fontes de resistência ao CMD sem ter que 
realizar inoculações artificiais, considerando que o CMD é uma doença quarentenária no país. 
Contudo, a validação da SAM é importante para verificar a eficiência do processo. Assim, 
progênies F1 geradas à partir do cruzamento destas supostas fontes de resistência ao CMD 
foram cruzadas com uma variedade elite brasileira (Fécula Branca) e intercambiadas para 
Uganda para avaliação da resistência ao CMD em condições de campo. Por outro lado, a 
inexistência de fontes de resistência ao CBSD tem sido verificada em acessos de M. 
esculenta. Isso explica, em grande parte, o aumento da incidência e severidade do CBSD 
tanto em Uganda quanto na região leste africana. Assim, os dois objetivos deste estudo foram: 
1) realizar a avaliação da resistência ao CMD em condições de campo em Uganda utilizando 
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diferentes populações F1 selecionadas por SAM, e 2) proceder o screening por fontes de 
resistência ao CBSD em espécies silvestres de Manihot. 

 

Material e Métodos 

Genótipos parentais supostamente resistentes ao CMD (BGM1332, BGM1428; 
BGM1584 e BGM1662) foram selecionados por SAM no Brasil e estes foram cruzados com 
uma variedade elite cultivada em grande parte do Brasil (Fécula Branca). Quatro populações 
F1 (BGM1332 x Fécula Branca; BGM1428 x Fécula Branca; BGM1584 x Fécula Branca e 
BGM1662 x Fécula Branca) foram geradas pelo programa de melhoramento genético da 
Embrapa. Para avaliação da resistência ao CBSD, foram utilizadas sementes oriundas de 
polinização aberta das espécies silvestres Manihot anomala Pohl. (ANO 58V), Manihot 
caerulescens Pohl. (CAE BM 29), Manihot carthaginensis ssp. glaziovii Müll.Arg. (GLA 
212-05, GLA 212-13, GLA 590-08 e GLA 590-20), Manihot dichotoma Ule (DIC 602-06), 
Manihot esculenta ssp. flabellifolia Pohl. (FLA 005, FLA 005-02, FLA 005-07 e FLA 005-
19), Manihot carthaginensis ssp. glaziovii Muel. Arg. (MAN 004-01 e MAN 037), Manihot 
irwinii D.J.Rogers & Appan (IRW A027-12 e IRW A027-20), Manihot peruviana Müll. Arg. 
(PER 002-05 e PER 005-16) e Manihot sp. (FRF 1522-01). Tanto para CMD quanto para 
CBSD as sementes foram enviadas para avaliação de campo em Uganda (Namulonge), que é 
considerado um hotspot para CMD e CBSD. Em ambos os casos, as sementes foram 
germinadas em viveiro e posteriormente, as mudas resultantes foram transplantadas para o 
campo para a avaliação. Avaliações de campo foram feitas durante o período de maio de 2013 
a novembro de 2014. 

Para avaliação da severidade causada pelo CMD foi utilizada uma escala de notas 
variando de 1 a 5 (IITA, 1990) aos 6 meses após o plantio (MAP), em que 1 = brotos não 
afetados ou nenhum sintoma observado; 2 = leve padrão clorótico na maioria das folhas, leves 
distorções na base da maioria das folhas, enquanto as demais partes das folhas e brotos 
permanecem verdes e sem sintomas; 3 = presença de mosaico forte na maioria das folhas, 
estreitando e distorção de 1/3 inferior das folhas, 4 = mosaico severo, distorção de 2/3 
inferiores da maioria das folhas, redução geral do tamanho da folha e redução do crescimento 
de brotos; e 5 = sintomas severos de mosaico em todas as folhas, distorção, torção e redução 
drástica no crescimento foliar da maioria das folhas, acompanhado de desnutrição crônica das 
plantas. Para o CBSD a escala de severidade variou de 1 a 5 (Gondwe et al., 2003), em que 1 
= sem sintomas aparentes, 2 = leve clorose foliar, sem lesões na haste, 3 = clorose foliar 
pronunciada, presença de leves lesões na haste, sem morte de ponteiro, 4 = severa clorose 
foliar, presença de lesões profundas na haste, sem morte de ponteiros, e 5 = desfolhação, 
lesões severas na haste e morte de ponteiros. 

Durante a colheita, as plantas que sobreviveram foram colhidas e avaliadas quanto à 
necrose causada pelo CBSD nas raízes. A escala de notas de severidade nas raízes variou de 1 
a 5, em que 1 = sem necrose; 2 = lesões necróticas leves (1-10%); 3 = lesão necrótica 
acentuada (11-25%); 4 = lesão necrótica severa (26 -50%) associada à leve constrição raiz; e 
5 = lesão necrótica muito severa (> 50%) juntamente com forte constrição da raiz. 

 

Resultados e Discussão 
 A severidade do CMD nas folhas variou de 1,0 para Manihot caerulescens Pohl, a 

4,1 em Manihot peruviana Müll. Arg (Tabela 1). A maioria dos indivíduos de M. esculenta 
apresentaram severidades média para CMD (3,8), indicando altos níveis de suscetibilidade 
(Tabela 2). Por outro lado, a severidade causada pelo CBSD nas folhas variou de 1,0 a 1,5; 
em que acessos de M. peruviana, M. carthaginensis ssp. glaziovii; M. irwinii e Manihot sp, 
não apresentavam sintomas foliares de CBSD (Tabela 1). 
 



 

09 a 13 de Novembro de 2015, Foz do Iguaçu - PR. 

Tabela 1: Resposta de campo dos sintomas foliares das espécies de Manihot quanto à reação 
ao African Cassava Mosaic Disease (CMD) e Cassava Brown Streak Disease (CBSD) em 
Namulonge, Uganda (dados de 6 meses após o plantio). 

Espécies de Manihot NI 
CMDS  CBSDS  

Manihot caerulescens Pohl. (CAE BM 29) 28 1,0 1,5 
Manihot dichotoma Ule (DIC 602-06) 21 1,5 1,1 
Manihot esculenta ssp. flabellifolia Pohl.  
(FLA 005, FLA 005-02, FLA 005-07 and FLA 005-19) 

33 3,3 1,2 

Manihot sp. (FRF 1522-01) 4 1,5 1,0 
Manihot carthaginensis ssp. glaziovii Müll.Arg. (GLA 212-
05, GLA 212-13, GLA 590-08 and GLA 590-20) 

9 1,6 1,1 

Manihot irwinii D.J.Rogers & Appan (IRW A027-12 and 
IRW A027-20) 

14 1,0 1,0 

M. esculenta F1 80 3,8 1,4 
Manihot glaziovii Muel. Arg. (MAN 004-01 and MAN 037) 5 2,5 1,0 
Manihot peruviana Müll. Arg. (PER 002-05 and PER 005-
16)  

37 4,1 1,0 

NI: número de indivíduos por família, CMDS : severidade média do CMD, CBSDS : severidade média 

do CBSD. 
 
Tabela 2: Severidade dos sintomas foliares das quatro famílias F1 de Manihot esculenta 
selecionadas por SAM no Brasil e avaliados para Cassava Mosaic Disease (CMD) em 
Namulonge, Uganda (dados de 6 meses após o plantio). 

Famílias F1 de M. esculenta  NI  
CMDS  CBSDS  

BGM1332 x Fécula Branca 46 3,8 1,5 

BGM1428 x Fécula Branca 3 3,3 1,0 

BGM1584 x Fécula Branca 24 4,0 1,3 

BGM1662 x Fécula Branca 7 3,1 1,2 

 
As plantas sobreviventes e que permitiram a colheita das raízes com base na escala de 

severidade foram identificados em quatro espécies: M. carthaginensis ssp. glaziovii (7); 
famílias F1 de M. esculenta (28); e M. caerulescens (4). Os indivíduos pertencentes às 
famílias F1 de M. esculenta apresentaram a maior incidência (85%) e severidade do CBSD na 
raiz (3,5) (Tabela 3). Por outro lado, os indivíduos pertencentes a espécies silvestres de 
Manihot não apresentaram os sintomas típicos da doença, portanto sem danos nas raízes 
(Tabela 3). 

 
Tabela 3: Severidade e incidência do vírus do Cassava Brown Streak Disease (CBSD) em 
raízes de espécies de Manihot avaliados em Namulonge, Uganda. 

Espécies de Manihot  NI  
CBSDI  CBSDSmx  

CBSDS  

Manihot carthaginensis ssp. glaziovii 7 0,0 1,0 1,0 

M. esculenta F1 28 85,4 3,8 3,5 

Manihot caerulescens  4 0,0 1,0 1,0 

NI: número de indivíduos por família, CBSDI : incidência de CBSD, CBSDSmx : severidade máxima da 

CBSD, CBSDS : severidade média da CBSD. 
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Conclusão 
As novas fontes de resistência ao CMD e CBSD podem ser utilizadas nos programas 

de melhoramento para introdução de resistência a estas viroses em variedades brasileiras de 
mandioca, considerando que espécies silvestres de Manihot não apresentam boas 
características agronômicas e de qualidade de raiz para uso direto no sistema de produção. 
Por isso, será necessária a realização de cruzamentos interespecíficos visando introduzir 
genes de resistência em M. esculenta usando técnicas convencionais e/ou moleculares para 
acelerar a introgressão dos genes de resistência ao ACMD. 
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Temática: Melhoramento genético e biotecnologia 

Resumo  
 
A crescente demanda por mudas de mandioca por produtores e melhoristas de todo o 

mundo, faz com que o fingerprinting de variedades elite se torne obrigatório dentro do 
programa de melhoramento de mandioca. A técnica do DNA fingerprint permite a 
identificação correta dos materiais, assegurando assim, os direitos dos melhoristas em casos, 
por exemplo, de contestação de idoneidade. O presente trabalho teve-se como objetivo criar 
uma base de dados de fingerprint de 21 variedades elite de mandioca pertencentes ao Banco 
de Germoplasma (BAG)-Mandioca da Embrapa Mandioca e Fruticultura, assim como 
também otimizar o equipamento Fragment Analyzer Automated CE System, de forma a 
acelerar o processo de obtenção dos mesmos. Devido a mandioca se propagar 
vegetativamente, essa atividade se torna ainda mais importante em se tratando da 
identificação correta de materiais para uso em plantios.    

 
Palavras Chave: Marcador molecular, caracterização, identidade. 

Introdução 
 
A mandioca, Manihot esculenta Crantz, pertence à família das Euphorbiaceaes. 

Originária da América Latina, é uma espécie que possui grande importância social, pois suas 
raízes são fontes de carboidratos e as folhas ricas em proteínas, muito utilizadas em vários 
países na alimentação humana e animal, e também para a produção de amido. É uma espécie 
de porte arbustivo, dicotiledônea, monóica, alógama, que se reproduz vegetativamente e que é 
produzida em todo o território brasileiro, possuindo assim, diversas nomenclaturas a depender 
da região. Devido a esse fato, se faz necessário a identificação correta dos genótipos por meio 
da técnica do DNA Fingerprint, para assegurar os direitos dos melhoristas em casos de 
contestação de idoneidade. 
            Em um Banco Ativo de Germoplasma, cada acesso possui uma sequência de 
nucleotídeos que compõe o seu DNA. A identificação dessas diferenças por meio dos 
polimorfismos obtidos, a partir de marcadores moleculares, revela um padrão único, uma 
impressão digital genética, denominada de Fingerprint (Borém, 2001.). A técnica do DNA  
fingerprint consiste na identificação de um genótipo em particular, utilizando marcadores 
moleculares confiáveis, que permitem identificar cultivares e linhagens melhoradas de 
plantas. Dentre os marcadores moleculares utilizados,  estão os ISSR-Inter Simple Sequence 
Repeats. 
            Os marcadores do tipo ISSR são dominantes, não diferenciam indivíduos 
homozigoticos dos heterozigóticos, porém analisam vários locos em uma reação. São 
baseados no método nos microssatélites (Preczenhak, 2013), onde os primers são formados a 
partir das próprias sequencias das repetições em tandem. 
           Portanto, teve-se o objetivo de desenvolver Fingerprints de DNA por meio da 
utilização dos marcadores ISSR, a fim de fornecer um conjunto de marcas capazes de 
identificar da melhor forma, um indivíduo em questão, por meio de cálculos de RP (poder de 
resolução de um primer), Ib (Informativeness of a primer) e calculo da probabilidade de 
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confundimento (c) (Dallas, 1988, Prevost & Wilkinson, 1999, Torre & Escandon, 2006). Com 
isso, espera-se garantir a identidade das variedades elites de mandioca pertencentes ao BAG-
Mandioca da Embrapa Mandioca e Fruticultura, e também otimizar o equipamento Fragment 
Analyzer de forma a acelerar o processo da obtenção do fingerprint via marcadores ISSR.  

Material e Métodos 
 
Para a obtenção dos fingerprints das variedades elites de mandioca, foi utilizado o 

DNA de folhas jovens dos acessos (variedades elite) pertencentes ao BAG-Mandioca da 
Embrapa Mandioca e Fruticultura,  apresentados na Tabela 1. 
Tabela 1.  Acessos do BAG-Mandioca utilizados para obtenção dos fingerprintings das 
variedades elite de mandioca. 
 

Variedades elite Variedades elite 
1. Aipim Brasil 12. BRS Poti Branca 
2. Amansa Burro 13. BRS Prata 
3. BRS Aramaris 14. BRS Rosada 
4. BRS Caipira 15. BRS Tapioqueira 
5. BRS Dourada 16. BRS Verdinha 
6. BRS Formosa 17. BRS Mani Branca 
7. BRS Gema de Ovo 18. Pretinha 
8. BRS Guaíra 19. Amarelo I 
9. BRS Jari 20. Amarelo II 
10. BRS Jarina 21.  BRS Mulatinha 
11. BRS Kiriris  

 
O DNA foi extraído seguindo o protocolo de Doyle & Doyle (1990). Para as reações 

de PCR foram utilizados primers ISSR apresentados na Tabela 2.  
 

Tabela 2. Primers ISSR testados em equipamento Fragment Analyzer para obtenção dos 
fingerprintings das variedades elite de mandioca. 
 
 
Nome do primer Ta (°C) Nome do primer Ta (°C) Nome do primer Ta (°C) 
ISSR 29 48 ISSR 31 58 ISSR 82 55 
ISSR 50 48 ISSR 35 58 ISSR 84 55 
ISSR92 48 ISSR 37 58 ISSR 93 55 
ISSR 101 48 ISSR 39 58 ISSR 53 45 
ISSR 32 48 ISSR 41 58 ISSR 68 45 
ISSR34 48 ISSR 42 58 ISSR 1 50 
ISSR58 48 ISSR 79 58 ISSR 4 50 
ISSR 76 48 ISSR 06 55 ISSR 16 50 
ISSR 30 48 ISSR 07 55 ISSR 17 50 
ISSR 40 48 ISSR 27 55 ISSR 77 45 
ISSSR 97 48 ISSR 33 55 ISSR 95 45 
 

Foram testados no total de 33 primers ISSR (Tabela 2), em todas as 21 variedades 
elite de mandioca. 

Paras os marcadores ISSR, as reações de PCR foram realizadas com 2,5µl de DNA, 
2,25 µl de primer ISSR, 2,0 µl de Taq DNA Polimerase 0,5U, 1,5 µl de MgCl2 25mM, 1,2 µl  
de dNTP 2,5Mm, 1,5 µl  de Tris KCl 1x, e 4,05 µl de água Mili-Q em um volume final de 15 
µl. As reações de PCR foram amplificadas em termociclador Veritti (Applied Biosystems) 
com os seguintes ciclos: 94ºC por 3 minutos seguidos de 39 ciclos de 94ºC por 45 segundos, 
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temperatura de anelamento específica de cada primer por 45 segundos, 72ºC por 1 minuto, e 
uma extensão final pela polimerase de 72ºC por 7 minutos. A eletroforese dos fragmentos 
amplificados foi realizada no equipamento Fragment Analyzer Automated CE System 
(Advanced Analytical) por meio de eletroforese capilar. A caracterização molecular (DNA 
fingerprint) foi tabulada em planilha de dados. Os perfis dos marcadores ISSR de cada 
genótipo foram obtidos somente pela presença (1) e ausência (0) de bandas de alta densidade. 

 
Resultados e Discussão 

  
O perfil eletroforético dos primers ISSR-29, 50 92 e 101, encontra-se na Figura 1. 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Perfil eletroforético obtido em equipamento Fragment Analyzer dos primers A ISSR 
29, ISSR 50, ISSR 92 e ISSR 101. 
           A partir dos resultados obtidos foi realizada a analise dos dados para a identificação do 
fingerprint das variedades obtendo-se os valores de  Ib – informativeness of a band: Ib = 1 – 
( 2 |0.5 - p|), onde p = proporção dos indivíduos que contem a banda, resolution power of a 
primer: Rp = ∑Ib e coeficiente de confundimento: c = [x2 + (1 – x)2] n/x, onde x = proporção 
média dos fragmentos compartilhados entre os pares de cultivares e n = número médio de 
fragmentos presentes em um cultivar.  C =  a probabilidade de se pegar dois indivíduos 
aleatoremente desse grupo em estudo e terem o mesmo padrão de bandas. De forma contrária, 
D = 1- c = probabilidade de se pegar dois indivíduos aleatoriamente e terem bandeamento 
diferente.  

Onze primers tiveram seus Ib e Rp calculados (Tabela 2), entretanto, com base nos 
valores de Rp, somente os primers ISSR29, 79, 77 e 37 (negrito) foram utilizados nos 
cálculos do finterprint por apresentarem os maiores valores.   

 
Tabela 2: Primer, total de locos polimórficos, genótipos identificados, c=probabilidade de 
pegar dois genótipos aleatoriamente e eles terem o mesmo padrão de bandeamento, D = 
probabilidade de pegar dois genótipos aleatoriamente e possuírem bandeamento diferente.  
 
PRIMER TLP GI  RP C=probabilidade de 

confundimento 
c = [x2 + (1 – x)2] n/x 

 

D=probabilidade de dois indivíduos pegos 
ao acaso possuírem bandeamento diferente 
(D=1-C) 

ISSR-29 42 21 14.24 8.09 x 10 -7 0.99 
ISSR-50 32 21 8.0 4 x 10-3 0.99 
ISSR-92 21 21 7.2 1.5 x 10-3 0.99 
ISSR-34 18 21 8.0 9.56 x 10-4 0.99 
ISSR-79 30 21 9.26 1.43 x 10-4 0.99 
ISSR-77 22 21 8.28 4.88 x 10-4 0.99 
ISSR-37 31 21 8.0 5.8 x 10-4 0.99 
ISSR-31 - - 2.6 - - 
ISSR-82 - - 2.3 - - 
ISSR-53 - - 4.8 - - 
ISSR-6 -- - 5.0 - - 

 

                 29                                                              50                                                                  92                                                           101 
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Com base nos cálculos, a probabilidade de se pegar dois acessos desse grupo e 
possuírem o mesmo bandeamento, por exemplo, somente usando o primer ISSR-29, é baixa 
(c = 8.09 x 10 -7) com D = 99% - certeza de que dois indivíduos são diferentes. Isso 
demonstra que os primers selecionados com base nos valores de Rp são capazes de serem 
usados quando se quer investigar a identidade de um material externo – contra esse grupo de 
indivíduos e portanto, servirem de primers com alto poder discriminatório para uso na técnica 
do DNA fingerprint de variedades elites de mandioca.  

Quando se usam dois primers, o poder deles se multiplica, assim como três ou quatro, 
como pode ser visto na Tabela 3. 

Conclusão 
 
Os primers selecionados por apresentarem os maiores valores de Rp nesse estudo, 

poderão ser usados no fingerprint de variedades elites em programas de melhoramento 
genético de mandioca.  
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Temática: Melhoramento genético e biotecnologia 
 

Resumo  

A mandiocultura é considerada uma atividade agrícola promissora para a região 
Centro Oeste de Minas, especialmente num contexto de elevação das compras 
governamentais de alimentos do agricultor familiar pelo PAA (Programa de Aquisição de 
Alimentos da Agricultura Familiar) e PAAE (Programa de Aquisição de Alimentos para 
Merenda Escolar). No entanto, a produção sustentável da cultura se dá pela utilização de 
variedades com boas características agronômicas e de pós-colheita. Com isso foi realizado 
ensaio de competição de variedades de mandioca em Felixlândia, Região Centro Oeste de 
Minas. Em 2009 foi implantado banco de variedades com 40 clones provenientes do setor de 
Fitotecnia da Universidade Federal de Lavras (Ufla). Em novembro de 2010, instalou-se 
ensaio de competição de variedades, disposto em delineamento em blocos casualizados com 
quatro repetições e 30 tratamentos, compostos por trinta clones pré-selecionados em outros 
trabalhos. Aos 8 meses após o plantio colheram-se os tratamentos para avaliar: peso total da 
parcela (kg), peso das raízes comerciais (kg) e produtividade (kg/ha). Dentre as variedades 
testadas foi possível discriminar o grupo de maior produtividade: BAIANA, UFLA H, UFLA 
2, UFLA 9, IAC 15, LT 2, UFLA 60 50, UFLA 72 E BAIANA 2. A partir dos resultados 
encontrados foi possível instalar unidades de observação em áreas de agricultores familiares 
na região Centro Oeste de Minas. 
 
Palavras Chave: Manihot esculenta, características produtivas, mandioca de mesa.  

Introdução 

A cultura da mandioca tem relevante importância econômica e social no estado de 
Minas Gerais, sobretudo nas Regiões do Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Na 
região Centro Oeste de Minas a cultura destaca-se como sendo promissora para o aumento da 
eficiência produtiva na agricultura local (Bastos e Gomes, 2011), sobretudo por meio de 
compras governamentais pelo PAAE e PAA. A cultura destaca-se ainda pela importância na 
alimentação humana e por consequência a elevada comercialização in natura para mesa 
(Pereira e Pereira, 2015) e processada para produção de farinhas e féculas (Cardoso e 
Gameiro, 2006).  

No entanto, a expansão da comercialização da mandioca depende de variedades com 
elevada produtividade, baixo teor de ácido cianídrico, boas qualidades culinárias e resistência 
à deterioração em pós-colheita (Borges et al., 2002).  

Diante dessa perspectiva, foi proposto projeto de pesquisa e difusão de tecnologia 
com o objetivo de se avaliar 40 variedades de mandioca existentes no Departamento de 
Fitotecnia da UFLA. Tais variedades são resultado de coletas realizadas em diversas 
localidades do estado, bem como melhoramento executado na instituição. 

Desse modo, este trabalho teve como objetivo avaliar aspectos agronômicos de 
variedades de mandioca por meio de ensaio de competição de variedades na Região Centro 
Oeste de Minas.  
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 Material e Métodos 

 O experimento foi conduzido durante período de outubro de 2010 a julho de 2011, na 
Fazenda Experimental de Felixlândia (FEFEX), Minas Gerais, da Empresa de Pesquisa 
Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), cujas coordenadas geográficas são 18º04'04" 
latitude sul e 44º58'48" de longitude oeste, à altitude de 616 m. O clima da região é 
classificado como AW, a temperatura média anual é de 22,0º C e a precipitação média anual é 
de 1.200 mm com períodos de seca e chuva bem definidos. O ensaio foi conduzido, em solo 
de cerrado do tipo Latossolo Vermelho, com características químicas (0,0 à 0,2 m): pH(H2O) 
= 5,1; matéria orgânica (dag.kg-1) = 2,96; P (mg.dm-3) = 6,6; K (mg.dm-3) = 6,3; H+Al, Ca, 
Mg, Al, SB, CTC efetiva e CTC pH 7 (cmolc.dm-3) = 4,04; 1,84; 0,66; 0,40; 2,66; 3,06 e 6,7; 
respectivamente; e V% = 39,7. Foi realizada a calagem e a adubação de plantio conforme 
valores propostos para a cultura, disponíveis na 5ª Aproximação (CFSEMG, 2009).  

Para a implantação do experimento optou-se pelo preparo mecanizado do solo. O 
preparo das manivas e plantio foram realizados conforme preconizado para a cultura. O 
delineamento experimental foi em blocos casualizados, DBC, com quatro repetições e 30 
tratamentos. Cada tratamento foi composto por uma variedade de mandioca previamente 
selecionada dentre as 40 provenientes da Universidade Federal de Lavras (Ufla) em janeiro de 
2009, conforme trabalho publicado previamente (Pereira et al., 2013).  

O plantio foi em fileiras simples, no espaçamento de 1,0 x 0,6 m. Cada parcela foi 
constituída por quatro linhas com 4,8 m de comprimento. Foram avaliadas as duas linhas 
centrais da parcela. Por ocasião da colheita, aos oito meses após o plantio, foram realizadas as 
seguintes avaliações: peso total da parcela (kg/parc), peso comercial da parcela (kg/parc) e 
produtividade corrigida (kg/ha) para o estande ideal (16.666 pl/ha).  A partir dos dados 
coletados foram realizadas análises estatísticas pelo teste de F e se significativas, realizaram-
se comparação de médias pelo teste de Scott-Knott (1974) utilizando-se o programa Sisvar ® 
(Ferreira, 2009). 
 

Resultados e Discussão 
Pelas análises estatísticas realizadas, foi possível verificar a inexistência de 

significância para a fonte de variação bloco para peso total de raízes por parcela e 
produtividade de raízes (Tabela 1).  

 
TABELA 1 . Resumo da análise de variância conjunta das características de peso total da 
parcela (P TOTAL), peso comercial da parcela (P COM) e produtividade (P HA) referentes 
ao ensaio de competição de variedades de mandioca-de-mesa.  

FONTES DE VARIAÇÃO  G.L. 
QUADRADOS MÉDIOS 

P TOTAL   P COM.  P HAa  
BLOCO 3 5,94 NS 0,55 * 170,40 NS 

TRAT 29 39,49 ** 1,02 ** 1.778,53 ** 

ERRO 87 5,00 0,16 198,94 

CV  (%)   24,70   17,40   11,90   

MÉDIA GERAL   9,08   5,47   14.681,20   
** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste de F; * Significativo a 5% de probabilidade pelo teste 
de F e a Dados transformados. 
 

Houve significância pelo teste F, a 1% de probabilidade, para o efeito de cultivares 
em todas as variáveis analisadas (Tabela 1). Por meio do teste de comparação de médias foi 
possível diferenciar as variedades de mandioca em estudo. Para a variável peso total por 
parcela, pode-se observar o maior peso para BAIANA (Tabela 2). Quando se analisou o peso 
das raízes comerciais por parcela, foi possível agrupar nove variedades de mandioca como as 
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mais produtivas e estatisticamente iguais. A esse grupo são incluídas: BAIANA, LT 2, 
BAIANA 2, UFLA 2, UFLA 60 50, UFLA H, FIBRA, UFLA 72 e UFLA E (Tabela 2). 
Quanto à produtividade total das variedades (Kg/ha) verificou-se que a formação de um grupo 
com as seis variedades mais produtivas, sendo composto por: BAIANA, LT 2, BAIANA 2, 
UFLA 2, UFLA 60 50 e UFLA H. A variedade BAIANA foi a mais produtiva dentre as 
avaliadas porém não diferenciando estatisticamente das demais variedades elencadas nesse 
grupo.  
 
TABELA 2 . Médias para as características avaliadas peso total (P TOTAL) em kg por 
parcela, peso comercial (P COM) em kg de raízes comerciais por parcela e produtividade de 
raízes corrigido (P HA) em kg de raízes por hectare, referentes ao ensaio de competição de 
variedades de mandioca-de-mesa.  

MATERIAL 
CARACTERÍSTICA 

P TOTAL 
(kg/parc) 

P COM 
(kg/parc) 

P HA 
(kg/ha) 

 BAIANA 17,25 a  8,75 a  23.922,68 a 
 LT 2 12,75 b  8,75 a  22.089,43 a 
 BAIANA 2 13,00 b  8,75 a  20.898,98 a 
 UFLA 2 10,25 b  7,00 a  20.766,38 a 
 UFLA 60 50 9,50 b  8,00 a  18.802,15 a 
 UFLA H 11,50 b  7,75 a  18.337,23 a 
 FIBRA 10,00 b  7,25 a  17.719,23 b 
 UFLA 72 10,50 b  7,75 a  17.323,38 b 
 UFLA E 12,00 b  8,00 a  17.164,73 b 
 UFLA 75 9,50 b  5,25 b  17.048,78 b 
 UFLA 9 12,00 b  7,50 a  16.839,60 b 
 IAC 15 10,00 b  5,75 b  16.066,83 b 
 UFLA 90 10,00 b  6,00 b  16.037,23 b 
 MOCOTÓ 37 10,50 b  5,75 b  15.668,55 b 
 CASCA ROXA 10,25 b  5,50 b  15.481,70 b 
 MOCOTÓ 91 11,00 b  7,25 a  15.463,38 b 
 UFLA 15 11,00 b  4,25 c  15.277,18 b 
 UFLA 39 7,50 c  5,00 b  15.197,80 b 
 UFLA 30 10,00 b  4,75 b  14.355,48 b 
 PINHEIRA 8,00 c  5,75 b  13.712,40 b 
 UFLA 38 8,00 c  4,75 b  13.573,95 b 
 UFLA 26 7,75 c  4,00 c  12.552,10 b 
 UFLA 60 77 5,75 d  2,50 c  10.825,33 c 
 UFLA 29 6,75 c  4,00 c  10.525,68 c 
 UFLA 33 4,75 d  2,75 c  8.740,38 c 
 UFLA 41 6,25 c  1,50 c  8.735,78 c 
 UFLA 77 4,25 d  3,00 c  8.726,50 c 
 UFLA 53 4,75 d  2,25 c  7.147,88 d 
 UFLA 12 4,50 d  2,25 c  6.822,98 d 
 PÃO DA CHINA 3,00 d  2,25 c  4.311,70 d 
Médias seguidas pela mesma letra, na mesma coluna, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de 
Scott-Knott (1974). 
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Nesse trabalho não foi proposto a avaliação de matéria seca de raízes, apesar de esse 
ser um importante componente na avaliação agronômica de variedades de mandioca. É 
desejável que as variedades responsáveis pelas maiores produções de raízes tuberosas sejam 
também aquelas que tenham os maiores teores de matéria seca, maximizando, assim, o 
rendimento do produto final por unidade de área cultivada (Vidigal Filho et al., 2000).  
 

Conclusão 

A partir dos dados de produção coletados no experimento foi possível eleger nove 
materiais promissores para futuros ensaios de competição e avaliações participativas. Dentre 
esses materiais destaca-se BAIANA, UFLA H, UFLA 2, UFLA 9, IAC 15, LT 2, UFLA 60, 
UFLA 72 e BAIANA 2 com maior produção de raízes comerciais.  
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Temática: Melhoramento Genético e Biotecnologia 
 

Resumo 

O objetivo deste estudo foi avaliar quarenta e nove acessos acessos de mandioca com 
base em parâmetros morfológicos. O conhecimento das características morfológicas é de 
suma importância, pois são os marcadores mais facilmente utilizados na caracterização 
genética. Foram avaliadas quinze plantas obtidas a partir da coleção de germoplasma do Polo 
de Inovação Tecnológica do Alto Jacuí, oriundos do resgate de cultivares tradicionais 
realizado junto aos agricultores familiares da região. As avaliações foram realizadas aos dez 
meses, na colheita e a caracterização dos acessos foi realizada por meio de descritores 
morfológicos de caule. Os caracteres cor externa do caule, cor da epiderme do caule, cor dos 
ramos terminais, hábito de ramificação, posição do pecíolo e cor do córtex apresentaram 
grande variabilidade, sendo considerados úteis para uso como descritores morfológicos dos 
acessos de mandioca.  

Palavras Chave: variabilidade fenotípica, Manihot esculenta, ramas.  

Introdução 

A mandioca é uma cultura de grande importância na agricultura familiar e para países 
em desenvolvimento. Segundo dados do IBGE (2013), o Rio Grande do Sul produziu 
1.168.023quilogramas por hectare de mandioca no ano de 2013. A produção foi destinada 
para alimentação humana, animal e para indústria na produção de amido, farinhas, raspas e 
álcool. Existe uma grande variabilidade genética de mandioca no Brasil, devido à seleção 
natural que ocorreu durante a domesticação da espécie. A avaliação e caracterização de 
bancos de germoplasma de mandioca são relevantes para trabalhos de melhoramento (Fukuda 
et al., 1999; Vieira et al., 2007), além disso, contribuem com a manutenção da variabilidade 
genética, conservação e possibilidade de prospecção de genes importante para processos de 
introgressão. Entretanto, é fundamental que se conheça os acessos mantidos em bancos de 
germoplasma, a variabilidade e as principais características (Albuquerque et al., 2009), o que 
pode ser realizado com a caracterização morfológica. Diversas características podem ser 
avaliadas no tocante à morfologia da mandioca, dentre elas, as características de caule, que 
além de contribuir na diferenciação de acessos são muito importantes para o cultivo, já que 
interferem no manejo, principalmente no espaçamento para plantio. 

Deste modo, este trabalho teve como objetivo caracterizar por descritores 
morfológicos do caule em variedades tradicionais de mandioca cultivadas na região do Alto 
Jacuí no estado do Rio Grande do Sul.  

 

Material e Métodos 

O trabalho foi conduzido na Área Experimental do Polo de Inovação Tecnológica do 
Alto Jacuí, inserida no Campus da Universidade de Cruz Alta, Cruz Alta, Rio Grande do Sul, 
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na safra 2014/15. A área está localizada na latitude 28˚33˚45,3˚ S, longitude 53˚37˚20,3˚ W e 
altitude de 450m. O solo é classificado como Latossolo Vermelho Distrófico (EMBRAPA, 
2006). O preparo para o plantio manual foi realizado em sistema convencional, com uma 
aração e uma gradagem. O plantio foi realizado com ramas de 15 cm de comprimento, 
dispostas em sulcos de 10 cm de profundidade e com um espaçamento de 1,00 m entre linhas 
e 1,00 m entre filas, no mês de novembro de 2014. Os tratos culturais consistiram de 
adubação, conforme recomendação após a análise de solo. Foram avaliadas as características 
morfológicas do caule de 49 acessos de variedades tradicionais de mandioca coletadas em 28 
propriedades da região do Alto Jacuí. Após dez meses de plantio foi realizada a avaliação 
morfológica em quinze plantas de cada acesso. 

A avaliação dos descritores morfológicos de caule foi realizada para as características 
cor externa do caule, cor da epiderme do caule, cor dos ramos terminais, hábito de 
ramificação, posição do pecíolo, cor do córtex, agrupando-as pelo método de agrupamento de 
Tocher e também pela formação de grupos pela porcentagem de variedades nas classes dos 
descritores. 

 

Resultados e Discussão 
 
Na Figura 1 pode-se observar a frequência dos descritores da parte aérea dos 49 

acessos de mandioca. A cor externa do caule apresentou ampla variação: cinza 30,61%, 
prateada 22,45%, marrom claro 18,37%, marrom escuro 6,12%, dourado 10,2%, e verde-
amarelada 12,24% (Figura 1). Essa característica pode contribuir na identificação a campo 
dos acessos pelos agricultores.  

Para a coloração da epiderme, verificou-se uma maior ocorrência da cor marrom 
claro 51,02%. É válido salientar que essa característica varia entre genótipos, idade da planta 
(Ramos, 2007) e aspectos edafoclimáticos da região de produção. Já para a característica cor 
do córtex do caule, e dos ramos terminais, 53,06% apresentaram a coloração verde clara. 

Verificou-se que para a característica hábito de ramificação predominou em 73,47% a 
forma tricotômica do caule, sendo essa característica interessante para a produção de 
manivas-sementes, além de necessitar de abordagem diferenciada pela pesquisa no aspecto do 
manejo na lavoura de produção e segundo Barbosa (2013), a presença desta característica 
influencia os tratos culturais e a colheita. Outra característica observada foi a posição do 
pecíolo, que se caracteriza como inclinado para cima, em 63,27% dos acessos. 

A metodologia do Método de Tocher permitiu agrupar as variedades em seis grupos 
utilizando apenas as características do caule como descritores morfológicos, confirmando a 
variabilidade encontrada nas variedades estudadas do estado do RS, quando estas também 
foram agrupadas diferentes classes dos descritores morfológicos. 
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FIGURA 1. Frequência em porcentagem de variedades distribuídas nas classes dos 
descritores morfológicos do caule de 49 variedades tradicionais de mandioca do Alto Jacuí, 
RS. UNICRUZ, Cruz Alta-RS. 2015. 
 

Conclusão 

Os caracteres cor externa do caule, cor da epiderme do caule, cor dos ramos 
terminais, hábito de ramificação, posição do pecíolo e cor do córtex apresentaram grande 
variabilidade nas cultivares de mandiocas tradicionais do Alto Jacuí, sendo putativos ao uso 
como descritores morfológicos. 

O método de agrupamento de Tocher utilizando as características do caule como 
descritores, agrupou as variedades de mandioca em seis grupos.  
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Resumo  
Objetivou-se avaliar o uso de BAP (6-benzil aminopurina) e ANA (ácido naftaleno 

acético) no desenvolvimento in vitro de três variedades de mandioca cultivadas no Rio 
Grande do Sul. Foi analisada a influência de diferentes concentrações da citocinina BAP (0; 
5,0 e 10 µM L-1) com a presença ou não da auxina ANA (1 µM L-1) nas variedades Braço de 
Negro, Chorona e Fepagro RS 13. O meio de cultura utilizado foi o MS (Murashige e Skoog, 
1962) com 100% da concentração de sais. As variáveis analisadas foram oxidação, altura de 
brotações, número de folhas e presença de calos. Ao término do presente estudo observou-se 
que a presença de BAP propiciou a formação de calos e um menor desenvolvimento de parte 
aérea. A presença de ANA favoreceu a oxidação dos explantes das variedades Braço de Negro 
e Fepagro RS 13. O uso de BAP e ANA não foi satisfatório para o desenvolvimento in vitro 
das três variedades estudadas. 

 
Palavras Chave: Cultura de tecidos, Manihot esculenta, propagação.  

Introdução 
A mandioca é considerada uma excelente planta no fornecimento de calorias e 

carboidratos. Por ser uma cultura de clima tropical e assim adequada a diversas condições 
agroclimáticas é considerada pela FAO uma espécie importante para a segurança alimentar 
mundial (FAO, 2013). 

O Brasil na década de 70 foi um grande produtor mundial de mandioca contribuindo 
em 30%, no entanto atualmente, esta contribuição é de apenas 11% da produção mundial. 
Dentre os fatores a serem considerados na redução da produção de mandioca está o ataque de 
pragas e doenças, reduzidas pesquisas relacionadas ao manejo da cultura e o aumento nos 
plantios de países como a Nigéria e Tailândia (Groxko, 2013). 
  A propagação vegetativa a partir de estacas é a forma mais comum de multiplicação 
de mandioca. Este método contribui com a transmissão de doenças e pragas, podendo reduzir 
em até 100% a produtividade desta cultura (Oliveira et al., 2000). A cultura de tecidos é uma 
alternativa como método de propagação, pois é composta por um conjunto de técnicas que 
entre os principais objetivos visa a multiplicação, a eliminação de patógenos, e a conservação 
de germoplasma em espaços reduzidos (Grattapaglia e Machado, 1998).  

Entretanto, para a cultura da mandioca ainda são escassos os estudos relacionados 
com o uso dos reguladores de crescimento. Lima et al. (2002), relatam que a adição dos 
hormônios BAP e ANA proporcionam a formação de calos, já  Fogaça et al. (2010) 
observaram influencia no crescimento da parte aérea e radicial da planta de mandioca.  
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Assim, analisar o desenvolvimento dos explantes pela técnica de micropropagação é 
importante para o desenvolvimento de mudas sadias. No entanto, não há estudos relacionados 
a essa metodologia para essas variedades. 

Deste modo este trabalho teve como objetivo avaliar o uso de 6-benzil aminopurina 
(BAP) e ácido naftaleno acético (ANA) no desenvolvimento in vitro de três variedades de 
mandioca cultivadas no Rio Grande do Sul.  

 Material e Métodos 
O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com 18 

tratamentos e cinco repetições, em um esquema fatorial 3 x 3 x 2, onde os níveis do fator “A” 
corresponderam a três variedades de mandioca (Chorona, Braço de Negro e Fepagro RS 13); 
os níveis do fator “B” à diferentes concentrações da citocinina BAP (0; 5,0 e 10 µM L-1); e os 
níveis do fator “C” à presença ou não da auxina ANA. Quando presente, a concentração de 
ANA era de 1 µM L-1. A unidade experimental foi composta por dois frascos com capacidade 
para 250 ml, contendo 30 ml de meio nutritivo e um explante. Os explantes utilizados foram 
segmentos nodais de aproximadamente um cm. O meio padrão utilizado foi o MS (Murashige 
e Skoog, 1962) acrescido de 30 g L-1 de sacarose, 8 g L-1 de ágar de 100 mg L-1 de mio-
inositol e demais tratamentos já citados. O pH dos meios foi ajustado para 5,8 e os mesmos 
foram esterilizados por 20 minutos a 121°C e 1,5 atm de pressão. Os frascos permaneceram 
em sala de cultivo com temperatura controlada de 25+3°C e fotoperíodo de 16 h, obtido a 
partir de lâmpadas fluorescentes tipo luz do dia, com intensidade luminosa de 30 μmol m-2s-1. 
Após 30 dias de cultivo foram avaliadas as variáveis: oxidação (%), altura de brotações (cm), 
número de folhas e presença de calos (%). 

Os dados foram submetidos a ANOVA e quando o valor de “F” foi significativo, foi 
avaliada a ocorrência ou não de interação nos experimentos fatoriais. Os dados foram 
submetidos à análise de comparação múltipla de médias pelo teste de Scott Knott a 5% de 
probabilidade de erro, com auxílio do programa estatístico SISVAR (Ferreira, 2008). 

 

Resultados e Discussão 
Observou-se efeito significativo da interação ANA x Cultivares para a característica 

porcentagem de oxidação (Tabela 1). A presença de ANA mostrou-se prejudicial aos explantes 
causando as maiores porcentagens de oxidação. A cultivar Braço de Negro foi a que 
apresentou maior sensibilidade a presença de ANA com 66% dos explantes oxidados. A 
cultivar Chorona foi a mais resistente aos efeitos de oxidação, com apenas 9 e 17% de 
oxidação dos explantes, na presença e ausência de ANA, respectivamente. O controle de 
oxidação in vitro é um fator importante a ser considerado, pois afeta diretamente o 
desenvolvimento e assim a multiplicação e obtenção de novas brotações para a produção de 
mudas.  

 A interação entre BAP x Cultivares estudadas foi significativa para a variável altura 
de brotação. As maiores alturas foram obtidas na ausência de BAP, e a cultivar Fepagro RS 13 
foi a que apresentou maiores alturas de brotações diferenciando-se das demais (Tabela 1). 

 O número de folhas também foi superior nos tratamentos sem a adição de BAP, no 
entanto, não diferiu entre as cultivares (Tabela 1). 

 A presença de calos e de oxidação não é desejável nas etapas do cultivo in vitro e 
prejudicam o desenvolvimento dos explantes, impedindo a obtenção de mudas. Tratamentos 
com a presença de BAP apresentaram as maiores porcentagens de calo, no entanto a cultivar 
Fepagro RS 13 teve comportamento diferenciado das demais em relação a esta variável 
(Tabela 1).  
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 O uso de BAP mostrou-se ineficiente para o desenvolvimento in vitro destas três 
cultivares estudadas. Lima et al. (2002) observaram um aumento no número de calos em 
meios com presença de BAP (0,1 mg L-1), ANA (0,3 mg L-1) e BAP+ANA (0,1 mg L-1 + 0,3 
mg L-1), menor número de brotos com BAP e menor número de raízes com BAP e ANA. 
Entretanto, em estudo realizado por Fogaça et al. (2010) com três cultivares de mandioca, 
Mantiqueira, Parazinha e Vassourinha verificaram os menores comprimentos de parte aérea, 
da raiz mais longa e de número de raízes em meio MS acrescido de 0,14 µM de BAP e 1,6 
µM de ANA. Já as plantas cultivadas em meio MS, sem adição de hormônios, tiveram melhor 
resultado em relação às variáveis previamente citadas.  

 
TABELA 1. Médias de porcentagem de oxidação, altura de brotações, número de folhas e  
porcentagem de calos em explantes de três cultivares de mandioca, Braço de Negro (BN), 
Chorona (CH) e Fepagro RS 13 (RS13) em relação a concentrações de ANA e BAP. 
 

Médias seguidas da mesma letra, minúscula na coluna, e maiúscula na linha não diferem entre si, 
p<0,05pelo teste de Scott Knott. 
 

Conclusão 
A presença de ANA favoreceu a oxidação das variedades Braço de Negro e Fepagro 

RS 13. Todas as variedades apresentaram melhor desenvolvimento, quanto ao número de 
folhas e altura da brotação, em meio de cultura sem a presença de BAP. A maior porcentagem 
de formação de calos, nas três variedades, foi na presença de BAP, em concentração de 5 
µML-1.  
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OXIDAÇÃO (%) 
Concentrações (µM.L-1) Variedades 

Ana  BN CH RS13 
0 11,00 Aa 17,00 aB 21,00 aA 
1 66,00 cB 9,00 Aa 40,00 bB 

ALTURA DE BROTAÇÕES  (cm) 
Concentrações (µM.L-1) Variedades 

BAP  BN CH RS13 
0 1,61 Ab 1,47 Ab 3,27 Ba 
5 0,36 Ba 0,60 Ba 0,41 Aa 

10 0,25 Ba 0,50 Ba 0,44 Aa 
NÚMERO DE FOLHAS 

Concentrações (µM.L-1) Variedades 
BAP  BN CH RS13 

0 2,69 Aa 3,53 Aa 3,78 Aa 
5 1,56 Bb 1,40 Bb 0,83 Bb 

10 1,13 Bb 1,18 Bb 0,22 Bb 
CALO (%) 

Concentrações (µM.L-1) Variedades 
BAP  BN CH RS13 

0 48,00 Ab 21,00 Aa 72,00 Bb 
5 85,00 Ba 80,00 Ba 83,00 Ba 

10 77,00 Ba 62,00 Ba 44,00 Aa 
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Temática: Melhoramento genético e biotecnologia 
 

Resumo  

A mesorregião do Centro Oeste de Minas Gerais tem na mandiocultura uma atividade 
agrícola promissora, especialmente pelas aquisições governamentais de alimentos por meio 
do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar) e PAAE (Programa 
de Aquisição de Alimentos para Merenda Escolar). Além das raízes, pode-se aproveitar a 
parte aérea da mandioca para diversas finalidades. Com isso foi realizado ensaio de 
competição de variedades de mandioca em Felixlândia, Região Centro Oeste de Minas. Em 
2009 foi implantado banco de variedades provenientes do setor de Fitotecnia da Universidade 
Federal de Lavras (UFLA). Em novembro de 2010, instalou-se ensaio de competição de 
variedades, disposto em delineamento em blocos casualizados com quatro repetições e 30 
tratamentos, compostos por clones pré-selecionados. Aos oito meses após o plantio colheram-
se os tratamentos para avaliar: peso da parte aérea (kg/parcela), peso do pedúnculo 
(kg/parcela) e estande útil. Foi observado diversidade em relação às variáveis analisadas, com 
a formação de dois grupos distintos para cada uma dessas variáveis. UFLA 9, PÃO DA 
CHINA, LT 2, UFLA 39, MOCOTÓ 37 e 91, BAIANA, UFLA 53, IAC 15, UFLA 72, UFLA 
26, UFLA 33, UFLA 15,  UFLA 30, BAIANA 2, UFLA 29, UFLA 60 50, UFLA 41, FIBRA,  
UFLA 60 77 e CASCA ROXA formaram o primeiro grupo de maior peso de parte aérea. 
UFLA 90 apresentou menor peso de parte aérea seguido por UFLA 77, UFLA E, UFLA 75, 
UFLA 2, UFLA H, UFLA 12, PINHEIRA E UFLA 38. A partir dos resultados encontrados 
foi possível instalar unidades de observação em áreas de agricultores familiares na região 
Centro Oeste de Minas. 
 
Palavras Chave: Manihot esculenta, características produtivas, mandioca de mesa.  

Introdução 

Conforme Bastos e Gomes (2011), a cultura da mandioca tem relevante importância 
econômica e social no estado de Minas Gerais, sobretudo nas Regiões Norte, Vale do 
Jequitinhonha e Mucuri. Na região Centro Oeste de Minas a cultura destaca-se como sendo 
promissora para o aumento da eficiência produtiva na agricultura local. A cultura destaca-se 
ainda pela importância na alimentação humana e por consequência a elevada comercialização 
in natura para mesa (Pereira e Pereira, 2015) e processada para produção de farinhas e féculas 
(Cardoso e Gameiro, 2006) além da utilização da sua parte aérea para alimentação animal 
(Ferraz et al., 2013). 

A parte aérea da mandioca é composta por ramas e folhas, possui alto valor nutritivo 
e apresenta excelente aceitabilidade para os animais. Trabalhos têm mostrado que esse 
material contém 16 a 18% de proteína, enquanto somente as folhas possuem cerca de 30% de 
proteína (Carvalho, 1994). Pode ser usada para o consumo animal como fonte de proteína, 
tanto na forma crua, desidratada ou feno. 

Diante dessa perspectiva, foi proposto projeto de pesquisa contendo 40 variedades de 
mandioca provenientes do Setor de Agricultura da Universidade Federal de Lavras (Ufla), 
objetivando-se avaliar caracteres da parte aérea em ensaio de competição na Região Centro 
Oeste de Minas.  
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 Material e Métodos 

 O experimento foi conduzido durante período de outubro de 2010 a julho de 2011, na 
Fazenda Experimental de Felixlândia (FEFEX), Minas Gerais, da Empresa de Pesquisa 
Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), cujas coordenadas geográficas são 18º04'04" 
latitude sul e 44º58'48" de longitude oeste, à altitude de 616 m. O clima da região é 
classificado como AW, a temperatura média anual é de 22,0º C e a precipitação média anual é 
de 1.200 mm com períodos de seca e chuva bem definidos. O ensaio foi conduzido, em solo 
de cerrado do tipo Latossolo Vermelho, com características químicas (0,0 à 0,2 m): pH(H2O) 
= 5,1; matéria orgânica (dag.kg-1) = 2,96; P (mg.dm-3) = 6,6; K (mg.dm-3) = 6,3; H+Al, Ca, 
Mg, Al, SB, CTC efetiva e CTC pH 7 (cmolc.dm-3) = 4,04; 1,84; 0,66; 0,40; 2,66; 3,06 e 6,7; 
respectivamente; e V% = 39,7. Foi realizada a calagem e a adubação de plantio conforme 
valores propostos para a cultura, disponíveis na 5ª Aproximação (CFSEMG, 2009).  

Para a implantação do experimento optou-se pelo preparo mecanizado do solo. O 
preparo das manivas e plantio manual foram realizados conforme preconizado para a cultura. 
O delineamento experimental foi em blocos casualizados, DBC, com quatro repetições e 
trinta tratamentos. Cada tratamento foi composto por uma variedade de mandioca 
previamente selecionada dentre as quarenta provenientes da Universidade Federal de Lavras 
(Ufla) em janeiro de 2009, conforme Pereira et al., 2013.  

O plantio foi em fileiras simples, no espaçamento de 1,0 m x 0,6 m. Cada parcela foi 
constituída por 4 linhas com 4,8 m de comprimento. Foram avaliadas as duas linhas centrais 
da parcela. Por ocasião da colheita, aos oito meses após o plantio, foram realizadas as 
seguintes avaliações: peso da parte aérea (PPAÉREA) (kg/parcela), número de ramas por 
parcela (Nº RAMAS), peso do pedúnculo (PPEDUNC) (kg/parcela) e estande útil (STAND 
UTIL).  A partir dos dados coletados foram realizadas análises estatísticas pelo teste de F e se 
significativas, realizaram-se comparação de médias pelo teste de Scott-Knott (1974) 
utilizando-se o programa Sisvar ® (Ferreira, 2009). 
 

Resultados e Discussão 
Os resultados obtidos indicaram diferenças significativas nos fatores de produção de 

parte aérea entre as variedades analisadas (Tabela 1).  
 

TABELA 1 . Análise de variância conjunta das características PPAÉREA, Nº RAMAS, 
PPEDUNC, STAND UTIL. 

FONTES DE VARIAÇÃO  G.L. 
QUADRADOS MÉDIOS 

PPAÉREAa Nº RAMASa PPEDUNCa STAND UTIL  

BLOCO 3 8,15 **  4,97 **  0,29 **  9,23 **  

TRAT 29 1,24 **  0,79 **  0,12 **  5,36 **  

ERRO 87 0,33 0,26 0,04 1,72 

CV  (%)   18,01   12,86   14,67   12,62   

MÉDIA GERAL   10,80   16,51   1,95   10,39   
** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste de F; * Significativo a 5% de probabilidade 
pelo teste de F e a Dados transformados. 
 

 Houve significância pelo teste F, a 1% de probabilidade, para o efeito de cultivares 
em todas as variáveis analisadas (Tabela 1).  

Para PPAÉREA, pode-se observar o maior peso para UFLA 9, com 19 kg porém não 
diferenciou de outras 20 variedades (Tabela 2). UFLA 90 e UFLA 77 apresentaram menor 
peso para essa característica, porém não diferenciando das outras 7 variedades.  
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O PPEDUNC variou de 1 kg a 3 kg por parcela, para UFLA 60 50 e BAIANA 
respectivamente, com a formação de dois grupos distintos.  

O STAND UTIL variou de oito plantas por parcela útil para a UFLA 2 e UFLA 9 até 
12 plantas por parcela útil para UFLA 15 e BAIANA. Para essa variável houve também a 
formação de dois grupos de variedade distintos.  
 
TABELA 2 . Médias para as características peso da parte aérea (PPAÉREA) em kg por 
parcela, peso do pedúnculo (PEDUNC) em kg por parcela e estande útil (STAND UTIL), 
avaliadas no ensaio de competição de variedades de mandioca-de-mesa. 

VARIEDADE 
CARACTERÍSTICA 

PPAÉREA 
(kg/parc.)   

PEDUNC 
(kg/parc.)   

STAND UTIL  
   

 
UFLA 90 5,0 b 1,8 b 10,5 a  

 
UFLA 77 5,0 b 1,8 b 9,0 b  

 
UFLA E 5,8 b 2,2 a 11,5 a  

 
UFLA 75 6,2 b 1,5 b 9,5 b  

 
UFLA 2 6,5 b 1,5 b 8,0 b  

 
UFLA H 7,2 b 1,5 b 10,8 a  

 
UFLA 12 7,2 b 1,2 b 11,2 a  

 
PINHEIRA 8,5 b 2,0 a 9,8 b  

 
UFLA 38 8,5 b 1,2 b 10,2 a  

 
CASCA ROXA 9,5 a 2,8 a 11,2 a  

 UFLA 60 77 9,5 a 1,8 b 9,0 b  

 
FIBRA 9,8 a 2,5 a 9,8 b  

 
UFLA 41 10,0 a 2,0 a 11,5 a  

 UFLA 60 50 10,2 a 1,0 b 8,5 b  

 
UFLA 29 10,5 a 2,0 a 10,8 a  

 
BAIANA 2 11,0 a 1,8 b 10,2 a  

 
UFLA 30 11,5 a 2,8 a 11,5 a  

 
UFLA 15 11,5 a 2,2 a 12,0 a  

 
UFLA 33 11,8 a 2,0 b 9,2 b  

 
UFLA 26 12,0 a 1,8 b 10,5 a  

 
UFLA 72 12,2 a 1,5 b 10,0 b  

 
IAC 15 12,8 a 1,8 b 10,2 a  

 
UFLA 53 12,8 a 1,8 b 10,7 a  

 
BAIANA 13,0 a 3,0 a 12,0 a  

 
MOCOTÓ 37 13,8 a 2,0 a 11,2 a  

 
MOCOTÓ 91 15,2 a 2,2 a 11,8 a  

 
UFLA 39 15,5 a 2,0 a 8,0 b  

 
LT 2 15,5 a 2,0 a 9,8 b  

 
PÃO DA CHINA 17,0 a 

 
2,2 a 

 
11,5 a  

 
UFLA 9 19,0 a   2,8 a   11,8 a  

Médias seguidas pela mesma letra, na mesma coluna, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de 
Scott-Knott (1974). 
 

Nesse trabalho não foi proposto a avaliação de matéria seca da parte aérea, apesar de 
esse ser um importante componente na avaliação agronômica de variedades de mandioca para 
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alimentação animal. Os materiais com baixa produção de parte aérea foram descartados dos 
ensaios posteriores por não favorecer a multiplicação das mesmas. 
 

Conclusão 

A partir do ensaio pode-se verificar a diversidade em relação à produção de parte 
aérea de diferentes cultivares de mandioca do Setor de Agricultura da UFLA em condições da 
região Centro Oeste de Minas. Com essas informações, fitomelhoristas poderão acessar as 
cultivares para futuros cruzamentos objetivando seleção para parte aérea. As cultivares UFLA 
90, UFLA 77, UFLA E, UFLA 75, UFLA 2, UFLA H, UFLA 12, PINHEIRA e UFLA 38, 
possuem difícil multiplicação por possuir baixa quantidade de parte aérea. 
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Melhoramento genético e biotecnologia 
 

Resumo 

Os experimentos foram conduzidos durante o período de junho de 2013 a junho de 
2015 no Campo Experimental Serra da Prata da Embrapa Roraima, em área de mata alterada, 
no município de Mucajai-RR. A colheita das raízes de mandioca foi realizada em junho de 
2014 e junho de 2015. Por ocasião da colheita foram realizadas as medições dos dados de 
produção. Considerando as duas safras de mandioca de mesa a cultivar que mais se destacou 
foi a BRS Japonesa, ficando em primeiro lugar no peso total de raízes e no peso de raízes 
comerciais e mantendo-se em segundo lugar na produção de amido por hectare. Seguida 
desta, a cultivar Saracura destacou-se não só pelo peso total das raízes como pelo teor de 
amido e pela produção de amido por hectare. A cultivar BRS Moura destacou-se também pelo 
peso de raízes, total e comercial, e apesar de não ter obtido um teor de amido acima da média 
dos ensaios compensou na produção de amido por hectare devido a uma maior produtividade 
de raízes na safra 2014/15. As cultivares BRS Japonesa, Saracura e BRS Moura apresentam 
grande potencial para indicação de plantio em área de mata alterada no estado de Roraima. 
 
Palavras Chave: Melhoramento, mandioca de mesa, mata alterada, Roraima. 

Introdução 

A cultura da mandioca (Manihot esculenta Crantz) em Roraima tem experimentado 
um crescimento nos últimos anos abrangendo uma área de 8.570 ha, com uma produção de 
129.850 toneladas e uma produtividade média de 15.152 kg ha-1 (IBGE, 2015), sendo na sua 
grande maioria destinada a fabricação de farinha. O cultivo em ambiente de mata ainda 
predomina, apesar de ser cultivada em área de savana por indígenas e pequenos produtores 
rurais no sistema de roças em ilhas de mata próximas. Já os cultivos mecanizados e a 
utilização de fertilizantes ainda são irrelevantes para a cultura no estado. Por outro lado, as 
perspectivas de crescimento são grandes pela necessidade de ocupação de áreas produtivas e 
pelo maior interesse dos agricultores (Schwengber, 2003). 

A Embrapa Roraima iniciou, em 2009, a participação em um projeto de rede de 
mandioca de mesa, também conhecida como macaxeira, mandioca mansa ou aipim, a qual é 
bastante cultivada no estado de Roraima, sendo destinada principalmente ao consumo in 
natura. No projeto que tem abrangência nacional, participam cultivares introduzidas dos 
Bancos de Germoplasma das Embrapas de Cruz das Almas-BA, Manaus-AM e Planaltina-
DF, além de cultivares coletadas no Estado que atuam como testemunhas para comparação de 
comportamento. As avaliações consistem em ensaios com repetições, nos ecossistemas de 
mata alterada e de cerrado para melhor observação das características agronômicas para o fim 
a que se destina. 

Este trabalho teve como objetivo avaliar o comportamento de cultivares de mandioca 
de mesa em área de mata alterada de Roraima. 

 Material e Métodos 

 Os experimentos foram conduzidos durante o período de junho de 2013 a junho de 
2015 no Campo Experimental Serra da Prata da Embrapa Roraima, em área de mata alterada, 
no município de Mucajai-RR. Para a implantação dos experimentos foram utilizadas 11 
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cultivares de mandioca provenientes dos Bancos de Germoplasma da Embrapa Mandioca e 
Fruticultura Tropical, Embrapa Amazônia Ocidental e Embrapa Cerrados (Tabela 1). 
 
Tabela 1. Cultivares de mandioca de mesa 
Cultivares Origem Cidade Estado 

1. Aipim Manteiga Embrapa Amazônia Ocidental Manaus Amazonas 

2. Aipim Brasil Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical Cruz das Almas Bahia 

3. BRS Dourada Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical Cruz das Almas Bahia 

4. Saracura Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical Cruz das Almas Bahia 

5. Japonesinha (IAC) Embrapa Cerrados Planaltina D.Federal 

6. Vassourinha Embrapa Cerrados Planaltina D.Federal 

7. Aciolina (T)* Embrapa Roraima Boa Vista Roraima 

8. BRS Japonesa Embrapa Cerrados Planaltina D.Federal 

9. Pioneira (Iapar-19) Embrapa Cerrados Planaltina D.Federal 

10. BRS Moura Embrapa Cerrados Planaltina D.Federal 

11. BRS Jari Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical Cruz das Almas Bahia 
*Testemunha 

No plantio utilizou-se manivas de 20 cm de comprimento e a profundidade de plantio 
foi de 10 cm. O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados, com três 
repetições, parcelas de 40 plantas, no espaçamento de 1,0 m x 0,60 m. A adubação constou da 
aplicação no plantio de 400 kg ha-1 de NPK (08-28-20) e 50 kg ha-1 de FTE BR-12. A 
adubação de cobertura foi realizada aos 50 dias do plantio com 50 kg ha-1 de ureia e 40 kg ha-

1 de cloreto de potássio. 
A colheita das raízes de mandioca foi realizada em junho de 2014 e junho de 2015. 

Por ocasião da colheita foram realizadas as medições dos dados de produção. A produção de 
raízes foi obtida por pesagem de toda a parcela útil e convertida para hectare considerando a 
quantidade obtida na área de 12 metros quadrados. As raízes com tamanho comercial (média 
de 30 cm de comprimento e entre 4 e 5 cm de diâmetro) foram pesadas por parcela e 
convertidas para toneladas por hectare. O teor de matéria seca e de amido das raízes foi 
obtido pelo método da balança hidrostática (Grossman & Freitas, 1950). As raízes de cada 
parcela foram selecionadas pelo tamanho mais representativo dos clones, retirando-se as 
partes lenhosas e pesando-se no mínimo 3 kg para serem lavadas em água corrente e 
colocadas para secar à sombra. A seguir foram pesados 3 kg de raízes e posteriormente dentro 
da água utilizando-se a balança hidrostática para obtenção do teor de matéria seca e do teor de 
amido. As médias foram comparadas estatisticamente pelo teste de Skott e Knott a 5% de 
probabilidade. 

Resultados e Discussão 
A Tabela 2 apresenta os dados de produção de raízes de cultivares de mandioca de 

mesa, em toneladas por hectare, para as colheitas realizadas aos 11 meses do plantio, das 
safras 2013/14 e 2014/15. 

A Tabela 2 mostra na safra 2013/14 o peso total de raízes de sete cultivares de 
mandioca de mesa que não diferiram estatisticamente entre si, apesar de que as duas últimas, 
Aciolina (15,1 t ha-1) e Vassourinha (13,5 t ha-1) ficaram abaixo da média do experimento que 
foi de 15,3 t ha-1. As cultivares que mais se destacaram foram a BRS Japonesa (23,9 t ha-1), 
BRS Moura (20,6 t ha-1), Saracura (19,9 t ha-1), Aipim Brasil (19,0 t ha-1), IAC 576-70 (18,2 t 
ha-1) e IAPAR-19 (17,3 t ha-1). Na mesma safra, a cultivar BRS Japonesa destacou-se quanto 
ao peso de raízes comerciais obtendo 15,3 t ha-1 diferindo estatisticamente das demais. 
 Na safra 2014/15, seis cultivares destacaram-se das demais obtendo produções acima 
da média do experimento e não diferindo estatisticamente entre si, as quais são: BRS 
Japonesa (32,6 t ha-1), Vassourinha (31,1 t ha-1), BRS Moura (29,6 t ha-1), IAPAR-19 (28,8 t 
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ha-1), IAC 576-70 (28,3 t ha-1) e Saracura (24,9 t ha-1). Quanto ao peso de raízes comerciais 
sete cultivares apresentaram produções acima da média e não diferindo estatisticamente entre 
si, quais sejam: BRS Japonesa (9,1 t ha-1), Vassourinha (8,1 t ha-1), IAC 576-70 (7,7 t ha-1), 
BRS Moura (7,5 t ha-1), Aipim Brasil, IAPAR-19 e BRS Dourada com 7,3 t ha-1 cada uma. 
 
Tabela 2. Peso total de raízes e peso de raízes comerciais, em toneladas por hectare, de 
cultivares de mandioca de mesa colhidas aos 11 meses nas safras 2013/14 e 2014/15 em área 
de mata alterada, em Mucajai-RR 

  Safra 2013/14 Safra 2014/15 

Cultivares  
Peso total de 

Raízes 
(t ha-1) 

Peso de raízes 
Comerciais 

(t ha-1) 

Peso total de 
Raízes 
(t ha-1) 

Peso de raízes 
Comerciais 

(t ha-1) 

BRS Japonesa 23.9 a 15.3 a 32.6 a 9.1 a 

BRS Moura 20.6 a 10.3 b 29.6 a 7.5 a 

Saracura 19.9 a 9.8 b 24.9 a 6.3 b 

Aipim Brasil 19.0 a 11.2 b 21.1 b 7.3 a 

IAC 576-70 (Japonesinha) 18.2 a 10.7 b 28.3 a 7.7 a 

IAPAR-19 (Pioneira) 17.3 a 9.2 b 28.8 a 7.3 a 

Aciolina 15.1 a 6.8 c 18.5 b 4.7 b 

Vassourinha 13.5 a 7.4 c 31.1 a 8.1 a 

BRS Jarí 8.5 b 3.2 d 14.9 b 5.3 b 

BRS Dourada 6.6 b 3.1 d 22.1 b 7.3 a 

Aipim Manteiga 5.9 b 2.2 d 19.4 b 6.5 b 

Média 15.3   8.1   24.7   7.0   

C.V.% 23.0   10.1   18.2   17.2   
Médias seguidas por uma mesma letra não diferem significativamente em nível de 5% pelo teste de 
Scott e Knott. 
  

A Tabela 3 apresenta os dados da porcentagem de amido e a estimativa da quantidade 
de amido em toneladas por hectare de cultivares de mandioca de mesa nas colheitas realizadas 
aos 11 meses nas safras 2013/14 e 2014/15. 

A Tabela 3 mostra que na safra 2013/14 os maiores teores de amido foram das 
cultivares Aciolina (24,8 %) e Saracura (24,0 %) não diferindo significativamente entre si. 
Quanto a produção de amido, as cultivares Saracura (4,8 t ha-1) e BRS Japonesa (4,5 t ha-1) 
apresentaram as maiores estimativas, diferindo estatisticamente das demais. Convém observar 
que a cultivar BRS Japonesa apesar de ter obtido apenas 18,7 % de teor de amido produziu 
4,5 t ha-1 de amido, compensando devido a maior produção de raízes nesta safra. 

Na safra 2014/15, cinco cultivares apresentaram teores de amido acima da média do 
experimento e não diferindo entre si, quais sejam: Vassourinha (28,6 %), Saracura e Aciolina 
(28,5 %), BRS Dourada (28,1 %) e IAPAR-19 (26,3 t ha-1). Quanto a estimativa de produção 
de amido as cultivares que mais se destacaram foram: Vassourinha (8,9 t ha-1), BRS Japonesa 
(8,0 t ha-1), IAPAR-19 (7,5 t ha-1), Saracura, BRS Moura e IAC 576-70 com 7,0 t ha-1 cada 
uma e BRS Dourada (6,2 t ha-1). 

Considerando as duas safras de mandioca de mesa a cultivar que mais se destacou foi 
a BRS Japonesa, ficando em primeiro lugar no peso total de raízes e no peso de raízes 
comerciais e mantendo-se em segundo lugar na produção de amido por hectare. Seguida 
desta, a cultivar Saracura destacou-se não só pelo peso das raízes como pelo teor de amido e 
pela produção de amido por hectare. 
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A cultivar BRS Moura destacou-se também pelo peso de raízes, total e comercial, e 
apesar de não ter obtido um teor de amido acima da média dos ensaios compensou na 
produção de amido por hectare devido a uma maior produtividade de raízes na safra 2014/15. 
 
Tabela 3. Teor e produção de amido de cultivares de mandioca de mesa aos 11 meses nas 
safras 2013/14 e 2014/15, em Mucajai-RR 

  Safra 2013/14 Safra 2014/15 

Cultivares 
Teor de 
Amido 

(%) 

Produção de 
Amido 
(t ha-1) 

Teor de 
Amido 

(%) 

Produção de  
Amido 
(t ha-1) 

Saracura 24.0 a 4.8 a 28.5 a 7.0 a 

BRS Japonesa 18.7 c 4.5 a 24.7 b 8.0 a 

Aciolina 24.8 a 3.8 b 28.5 a 5.3 b 

IAPAR-19 (Pioneira) 19.0 c 3.3 b 26.3 a 7.5 a 

Aipim Brasil 17.4 c 3.3 b 25.1 b 5.3 b 

BRS Moura 15.5 d 3.2 b 23.7 b 7.0 a 

IAC 576-70 (Japonesinha) 16.6 d 3.0 b 24.6 b 7.0 a 

Vassourinha 15.4 d 2.0 c 28.6 a 8.9 a 

BRS Dourada 22.0 b 1.4 c 28.1 a 6.2 a 

BRS Jarí 14.3 d 1.2 c 19.4 c 3.0 b 

Aipim Manteiga 17.5 c 1.0 c 25.0 b 4.9 b 

Média 18.6   2.9   25.7   6.4   

C.V.% 7.4   21.7   6.4   20.6   
Médias seguidas por uma mesma letra não diferem significativamente em nível de 5% pelo teste de 
Scott e Knott. 
 

Conclusão 

As cultivares BRS Japonesa, Saracura e BRS Moura apresentam grande potencial 
para indicação de plantio em área de mata alterada no estado de Roraima. 
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Temática: Melhoramento genético e biotecnologia  
 

Resumo 

O IAPAR possui um banco de germoplasma de mandioca composto por 384 acessos. 
Visando identificar acessos agronomicamente superiores este trabalho teve como objetivo 
avaliar a produtividade de raízes, a reação à bacteriose, antracnose e superalongamento. O 
experimento foi conduzido no ano agrícola 2013/2014 em Londrina-PR, utilizando o 
delineamento experimental de blocos aumentados de Federer sem repetição. Cada parcela foi 
composta de 27 plantas, com espaçamento de 0,9 m por 0,8 m. Para a avaliação de 
produtividade de raiz foram colhidas cinco plantas de cada parcela. A reação às doenças 
bacteriose (Xanthomonas axonopodis pv. manihotis), antracnose (Colletotrichum 
gloeosporioides fsp. manihotis) e superalongamento (Sphaceloma manihoticola) foram 
realizadas em duas épocas, onde foram atribuídas notas de 0 (resistente) a 4 (suscetível) para 
os sintomas. Foram considerados resistentes os acessos com notas iguais ou inferiores a 2 nas 
duas avaliações. Considerando a produtividade de raízes, 23,44% dos acessos do BAG 
apresentaram produtividades semelhantes ou superiores às testemunhas (IAC576-70 e Fécula 
Branca). Para a reação às doenças observou-se que 34,38% dos acessos foram considerados 
resistentes à bacteriose, 7,55% à antracnose e 63,02% ao superalongamento. Entre os 
genótipos avaliados, destacaram-se 18 acessos que apresentaram simultaneamente alta 
produtividade de raízes e resistência à bacteriose, antracnose e superalongamento. 
  
Palavras Chave: Banco ativo de germoplasma, Colletotrichum gloeosporioides fsp. manihotis, 
Sphaceloma manihoticola, variabilidade genética, Xanthomonas axonopodis pv. manihotis. 

Introdução 

Considerando o valor da produção em reais, a mandioca (Manihot esculenta Crantz) 
é a quinta maior cultura no Brasil, perdendo para a soja, cana-de-açúcar, milho e café; e a 
quinta no Paraná, perdendo para a soja, milho, cana-de-açúcar e trigo (IBGE, 2010). A 
mandioca tem muitos usos, tem relevante papel na alimentação humana e animal e é matéria 
prima para diversos produtos industrializados como: farinha, tradicional produto na 
alimentação humana em várias regiões do Brasil; álcool, além do uso como combustível, por 
ser inodoro usado na indústria de perfumaria; raspa ou pellets é uma alternativa para 
substituir o milho na formulação de rações; fécula que é um dos principais produtos 
industriais da mandioca usada na indústria de papel, papelão e celulose, na fabricação de 
embutidos (salsichas, salames, mortadelas, etc.), usada como espessante (molhos, sopas, 
comidas de bebes, pudins, sorvetes, etc.), na panificação, na produção de massas e biscoitos 
(pão de queijo), na produção de tapioca, sagu, na exploração de petróleo, na mineração, etc. 

Os programas de melhoramento genético de mandioca objetivam selecionar clones 
que apresentem alto potencial produtivo de raízes e resistência múltipla às pragas e doenças, 
dentre outras características. Para alcançar este objetivo, inicialmente é importante identificar 
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acessos que apresentem estes fenótipos nos bancos de germoplasmas para que os mesmos 
possam ser utilizados como genitores. 

A mandioca se reproduz normalmente através de propagação vegetativa, embora a 
produção de sementes sexuais ocorra facilmente nessa espécie. É uma espécie alógama e 
altamente heterozigota em função do caráter protogínico da antese floral. Nas lavouras de 
ciclo maior que 18 meses é possível encontrar plantas originárias de sementes, gerando 
diversidade genética em nível de agricultores (FUKUDA e IGLESIAS, 2005). Essa 
característica da mandioca é responsável pela grande variabilidade genética da cultura 
existente nas várias regiões do Brasil. 

O Instituto Agronômico do Paraná - IAPAR possui um banco ativo de germoplasma 
(BAG) de mandioca composto por 384 acessos coletados nas últimas décadas em todo o 
Estado do Paraná. Para explorar de forma eficiente esta variabilidade é necessário efetuar a 
caracterização agronômica deste BAG. Assim o presente trabalho teve como objetivo avaliar 
em condições de campo a produtividade de raízes e a reação às doenças nos acessos 
pertencentes ao BAG. 

 Material e Métodos 

O material vegetal avaliado pertence ao BAG de Mandioca do IAPAR. Ao todo 
foram avaliados 384 acessos de mandioca oriundos de diversas localidades do Estado. 

O experimento foi conduzido a campo, no ano agrícola de 2013/2014, o plantio foi 
realizado no período de 14 a 19/08/2013, na Estação Experimental do IAPAR, em Londrina-
PR, num solo de boa fertilidade (Terra Roxa Estruturada, Eutrófica), utilizando o 
delineamento experimental de blocos aumentados de Federer sem repetição. Cada bloco foi 
constituído de dez parcelas, sendo que nas posições 3 e 8 de cada bloco foram plantadas as 
testemunhas IAC576-70 (cultivar de mesa mais plantada no Estado de São Paulo) e Fécula 
Branca (cultivar de indústria mais plantada no Estado do Paraná). Cada parcela foi composta 
de três linhas de 7 metros de comprimento, com espaçamento de 0,9 m entre linhas e 0,8m 
entre plantas, totalizando 27 plantas por acesso.  

Na avaliação de produtividade de raiz foram colhidas cinco plantas de cada acesso, 
nas quais foi avaliado o número de raízes por planta e o peso das raízes frescas em kg. 

A avaliação da bacteriose (Xanthomonas axonopodis pv. manihotis), antracnose 
(Colletotrichum gloeosporioides fsp. manihotis) e superalongamento (Sphaceloma 
manihoticola) foram realizadas em duas épocas, uma em janeiro e a outra em abril. Não 
foram feitas inoculações artificiais das doenças. Para os sintomas visuais apresentados pelas 
parcelas foram atribuídas notas de 0 (resistente – ausência de sintomas) a 4 (suscetível – a) 
bacteriose e antracnose: perda total das folhas com morte apical ou morte da planta; b) 
superalongamento: desfolhamento severo, superalongamento em abundância, morte 
descendente). Os acessos classificados como resistentes foram aqueles que apresentaram 
notas iguais ou inferiores a 2 em ambas as épocas de avaliação. Após as avaliações os dados 
foram tabulados e submetidos à estatística descritiva (média e porcentagem de frequência). 

 

Resultados e Discussão 
Os resultados obtidos neste estudo têm a finalidade de subsidiar os programas de 

melhoramento genético de mandioca na seleção de parentais com características agronômicas 
superiores. A produtividade é primordial no melhoramento de plantas, além de resistência às 
principais doenças que ocorrem na cultura. 

Considerando a produtividade de raízes, 23,44% dos acessos do BAG apresentaram 
produtividades semelhantes ou superiores às testemunhas. A cultivar Fécula Branca produziu 
em média 2,56 kg de raízes comerciais por planta, enquanto que a cultivar IAC576-70 
apresentou produção média de 1,99 kg de raízes comerciais por planta. 

A melhor maneira de controlar doenças é por meio de variedades resistentes. 
Segundo Fukuda e Iglesias (2005) na espécie “mandioca” existe diversidade genética 
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suficiente para a maioria dos caracteres de interesse agronômico. Isso inclui características 
que conferem resistência às principais doenças da cultura.  

A bacteriose é considerada a principal doença da mandioca, sobretudo no Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, em condições favoráveis pode provocar perdas totais. Por 
outro lado, o uso de variedades resistentes ou tolerantes, mesmo com a ocorrência de 
condições favoráveis as perdas de produção chegam no máximo a 30% (FUKUDA e 
OTSUBO, 2003).  

Em condições ambientais favoráveis e na presença de cultivares susceptíveis as 
perdas na produção com a ocorrência do superalongamento podem atingir até 70%, enquanto 
que em cultivar resistente ou tolerante, sob as mesmas condições, a perda chega no máximo a 
30% (FUKUDA e OTSUBO, 2003).  

Quanto a antracnose existe a branda e a severa. A forma branda ataca no final do 
ciclo da cultura e é causada por estirpes mais fracas do patógeno. A forma severa, causada 
por estirpes mais agressivas, provoca danos maiores, principalmente se a infecção ocorrer nos 
quatro primeiros meses de cultivo. Cultivares susceptíveis infectadas nessa fase são 
severamente afetadas podendo até morrer (MASSOLA JR e BEDENDO, 2005). Em lavouras 
comerciais no Paraná a antracnose tem causado perdas significativas na produtividade. 

Para a reação as doenças observou-se que 34,38% dos acessos foram considerados 
resistentes à bacteriose, 7,55% à antracnose e 63,02% ao superalongamento. Entre os 
genótipos avaliados, destacaram-se 18 acessos que apresentaram simultaneamente alta 
produtividade de raízes e resistência à bacteriose, antracnose e superalongamento. Esses 
acessos têm potencial para serem utilizados como genitores em programas de melhoramento 
e vão ser avaliados em outros experimentos com maior número de ambientes e de repetições 
para verificar se algum terá potencial para ser lançado como cultivar. 
 

Conclusão 

O BAG de mandioca do Iapar possui 18 acessos que apresentam simultaneamente 
alta produtividade de raízes e resistência à bacteriose, antracnose e superalongamento. 
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Melhoramento genético e biotecnologia 
 

Resumo 

Os experimentos foram conduzidos durante o período de agosto de 2012 a agosto de 
2014 no Campo Experimental Serra da Prata da Embrapa Roraima, em área de mata alterada, 
no município de Mucajai-RR. As colheitas das raízes de mandioca foram realizadas em 
agosto de 2013 e agosto de 2014. Por ocasião da colheita foram obtidos os dados de produção 
de raízes, teor de amido e a estimativa de produção de amido das cultivares de mandioca de 
indústria. As cultivares que mais se destacaram foram a BRS Caipira e a BRS Tapioqueira 
por apresentarem aumento de produção na colheita aos 24 meses em comparação com a de 12 
meses. Apesar de em média as cultivares aos 24 meses terem produzido menos do que aos 12 
meses, produziram mais do que as cultivares plantadas no ano. Parte pode ser explicado pela 
distribuição da precipitação pluviométrica que foi mais benéfica nos primeiros doze meses do 
plantio de 2012. Por outro lado, a média do ensaio no período de 2013/14 compensou na 
produção de amido por hectare devido a maior produtividade de raízes. As cultivares BRS 
Caipira e BRS Tapioqueira apresentam grande potencial para indicação de plantio em área de 
mata alterada de Roraima. 
 
Palavras Chave: Melhoramento, mandioca de indústria, épocas de colheita, mata alterada, Roraima. 

Introdução 

A cultura da mandioca (Manihot esculenta Crantz) em Roraima tem mostrado um 
crescimento nos últimos anos atingindo uma área de 8.570 ha, com uma produção de 129.850 
toneladas e uma produtividade média de 15.152 kg ha-1 (IBGE, 2015), sendo na sua grande 
maioria destinada a fabricação de farinha. O cultivo em ambiente de mata ainda predomina, 
apesar de ser cultivada em área de savana por indígenas e pequenos produtores rurais no 
sistema de roças em ilhas de mata próximas. Já os cultivos mecanizados e a utilização de 
fertilizantes ainda são irrelevantes para a cultura no estado. Por outro lado, as perspectivas de 
crescimento são grandes pela necessidade de ocupação de áreas produtivas e pelo maior 
interesse dos agricultores (Schwengber, 2003). 

A Embrapa Roraima iniciou, em 2009, a participação em um projeto de rede de 
mandioca de indústria, também conhecida como mandioca ou mandioca brava, a qual é 
bastante cultivada no estado de Roraima, sendo destinada principalmente para a fabricação de 
farinha. No projeto que tem abrangência nacional, participam cultivares introduzidas dos 
Bancos de Germoplasma das Embrapas de Cruz das Almas-BA, Manaus-AM e Planaltina-
DF. As avaliações consistem em ensaios com repetições, nos ecossistemas de mata alterada e 
de cerrado para melhor observação das características agronômicas para o fim a que se 
destina. 

Este trabalho teve como objetivo avaliar o comportamento de cultivares de mandioca 
de indústria em área de mata alterada em três épocas de colheita sendo a primeira aos 12 
meses do plantio realizado em 2012, a segunda aos 24 meses do mesmo plantio e a terceira 
aos 12 meses do plantio realizado em 2013. 

 Material e Métodos 

 Os experimentos foram conduzidos durante o período de agosto de 2012 a agosto de 
2014 no Campo Experimental Serra da Prata da Embrapa Roraima, em área de mata alterada, 
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no município de Mucajai-RR. Para a implantação do experimento foram utilizadas 10 
cultivares de mandioca provenientes dos Bancos de Germoplasma da Embrapa Mandioca e 
Fruticultura Tropical, Embrapa Amazônia Ocidental e Embrapa Cerrados (Tabela 1). 
 
Tabela 1. Cultivares de mandioca de indústria 
Cultivares Origem Cidade Estado 

1. BRS Purus Embrapa Amazônia Ocidental Manaus Amazonas 

2. BRS Caipira Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical Cruz das Almas Bahia 

3. BRS Verdinha Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical Cruz das Almas Bahia 

4. BRS Kiriris Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical Cruz das Almas Bahia 

5. BRS Poti Branca Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical Cruz das Almas Bahia 

6. BRS Tapioqueira Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical Cruz das Almas Bahia 

7. Tianguá Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical Cruz das Almas Bahia 

8. IAC 12 (BGMC436) Embrapa Cerrados Planaltina D.Federal 

9. IAC 13 (BGMC1130) Embrapa Cerrados Planaltina D.Federal 

10. RR-0065 (IM 214) Embrapa Amazônia Ocidental Manaus Amazonas 

 
No plantio utilizou-se manivas de 20 cm de comprimento e a profundidade de plantio 

foi de 10 cm. O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados, com três 
repetições, parcelas de 40 plantas, no espaçamento de 1,0 m x 0,60 m. A adubação constou da 
aplicação no plantio de 400 kg ha-1 de NPK (08-28-20) e 50 kg ha-1 de FTE BR-12. A 
adubação de cobertura foi realizada aos 50 dias do plantio com 50 kg ha-1 de ureia e 40 kg ha-

1 de cloreto de potássio. 
A colheita das raízes de mandioca foi realizada em duas épocas para o experimento 

instalado em agosto de 2012, ou seja, aos 12 e aos 24 meses do plantio e em uma época, aos 
12 meses, para o experimento instalado em agosto de 2013. Por ocasião da colheita, a 
produção de raízes foi obtida por pesagem de toda a parcela útil e convertida para hectare 
considerando a quantidade obtida na área de 12 metros quadrados. O teor de matéria seca e de 
amido das raízes foi obtido pelo método da balança hidrostática (Grossman & Freitas, 1950). 
As raízes de cada parcela foram selecionadas pelo tamanho mais representativo dos clones, 
retirando-se as partes lenhosas e pesando-se no mínimo 3 kg para serem lavadas em água 
corrente e colocadas para secar à sombra. A seguir foram pesados 3 kg de raízes e 
posteriormente dentro da água utilizando-se a balança hidrostática para obtenção do teor de 
matéria seca e do teor de amido. As médias foram comparadas estatisticamente pelo teste de 
Skott e Knott a 5% de probabilidade. 

Resultados e Discussão 
A Tabela 2 apresenta os dados de produção de raízes de cultivares de mandioca de 

indústria, em toneladas por hectare, para as colheitas realizadas aos 12 e 24 meses do plantio 
realizado em 2012 e aos 12 meses do plantio realizado em 2013 e a diferença em 
porcentagem das produções da colheita realizada aos 24 meses em relação à realizada aos 12 
meses do primeiro plantio e em relação à colheita realizada aos 12 meses do segundo plantio. 

Pode-se observar na Tabela 2, que na colheita aos 12 meses do plantio de 2012 as 
cultivares IAC 12 (38,8 t ha-1), Tianguá (36,3 t ha-1), IAC 13 (31,1 t ha-1), BRS Purus (30,4 t 
ha-1) e BRS Tapioqueira (29,8 t ha-1) apresentaram as maiores produções de raízes, não 
diferindo estatisticamente entre si e sendo superiores a média do experimento. 

Na colheita aos 24 meses realizada em 2014, as cultivares BRS Caipira (33,3 t ha-1), 
IAC 12 (30,7 t ha-1), BRS Tapioqueira (30,0 t ha-1), Tianguá (27,7 t ha-1) e BRS Purus (25,4 t 
ha-1) apresentaram as maiores produções de raízes, não diferindo estatisticamente entre si e 
também sendo superiores a média do experimento. 
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Tabela 2. Produção de raízes (t ha-1) de cultivares de mandioca de indústria colhida aos 12 e 
24 meses do plantio de 2012 e aos 12 meses do plantio de 2013 e a diferença entre as 
produções dos anos 2014 (24 meses) e 2013 (12 meses) e 2014 (12 meses), em Mucajai-RR 

Produção de Raízes (t ha-1) 
Colheitas (anos) 2013   2014   2013/14 2014   2014/14 
Cultivares 12 meses 24 meses (%) 12 meses (%) 
BRS Caipira 27.8 b 33.3 a +19.9 19.0 a -43.0 
IAC 12 38.8 a 30.7 a -20.7 24.6 a -19.8 
BRS Tapioqueira 29.8 a 30.0 a +0.4 15.7 a -47.6 
Tianguá 36.3 a 27.7 a -23.8 18.0 a -35.1 
BRS Purus 30.4 a 25.4 a -16.6 14.5 a -43.0 
BRS Kiriris 22.9 b 20.2 b -11.8 15.2 a -24.9 
IAC 13 31.1 a 19.6 b -36.9 14.1 a -28.2 
BRS Poti Branca 23.6 b 19.0 b -19.6 10.9 a -42.7 
BRS Verdinha 22.3 b 16.0 b -28.1 15.2 a -5.4 
RR-0065 22.0 b 12.9 b -41.3 11.1 a -13.9 
Média 28.5   23.5     15.8     
C.V.% 17.9   31.2     27.0     
Médias seguidas por uma mesma letra não diferem significativamente em nível de 5% pelo teste de 
Scott e Knott. 
 

Na colheita aos 12 meses do plantio do ano 2013, as cultivares não apresentaram 
produções que as diferissem estatisticamente, no entanto, se destacaram as cultivares IAC 12 
(24,6 t ha-1), BRS Caipira (19,0 t ha-1), Tianguá (18,0 t ha-1) que apresentaram produções 
acima da média do experimento. 

Observou-se que a média da produção de raízes do experimento colhido aos 24 meses 
do plantio realizado em 2012 foi menor do que a média daquele colhido aos 12 meses da 
mesma época de plantio, ou seja, houve uma redução de 28,5 t ha-1 para 23,5 t ha-1 no espaço 
de 12 meses e a maioria das cultivares sofreram reduções nas suas produtividades, exceto as 
cultivares BRS Caipira (de 27,8 t ha-1 para 33,3 t ha-1) e BRS Tapioqueira (de 29,8 t ha-1 para 
30,0 t ha-1) apresentaram aumentos na produção de 19,9 % e 0,4 %, respectivamente, neste 
período. 

Quando compara-se o desempenho das cultivares colhidas aos 24 meses do plantio de 
2012 com o do ano 2013 observa-se que a média deste experimento é ainda menor (15,8 t ha-

1) evidenciando que neste ano, mesmo as condições climáticas não tendo favorecido a cultura,  
as cultivares colhidas com 24 meses atingiram produções maiores do que aquelas que foram 
plantadas no ano. 

A Tabela 3 mostra o teor de amido de cultivares de mandioca de indústria em 
porcentagem para as colheitas realizadas aos 12 e 24 meses do plantio de 2012 e aos 12 meses 
do plantio de 2013. 

Pode-se observar na Tabela 3, que as cultivares que obtiveram os maiores teores de 
amido aos 12 meses do plantio de 2012 foram a BRS Caipira (31,0 %), BRS Tapioqueira 
(31,1 %), BRS Verdinha (30,9 %) e RR-0065 (30,3 %), não diferindo estatisticamente entre 
si, enquanto na colheita aos 24 meses do mesmo plantio, apenas as cultivares BRS Caipira 
(27,6 %) e BRS Tapioqueira (24,9 %) se mantiveram nos maiores percentuais de teor de 
amido e não diferindo estatisticamente entre si. Já aos 12 meses do plantio de 2013, apenas a 
cultivar BRS Caipira (29,9 %) manteve alto o teor de amido, não diferindo estatisticamente da 
cultivar BRS Verdinha (29,4 %). 

Na mesma Tabela, pode-se verificar a estimativa de produção de amido em toneladas 
por hectare, na qual as cultivares que produziram mais aos 12 meses do plantio de 2012 foram 
IAC 12 (10,9 t ha-1), Tianguá (10,4 t ha-1), BRS Tapioqueira (9,3 t ha-1), BRS Purus (8,9 t ha-

1), BRS Caipira (8,7 t ha-1) e IAC 13 (8,7 t ha-1) não diferindo estatisticamente entre si e aos 
24 meses do mesmo plantio foram a BRS Caipira (9,3 t ha-1), BRS Tapioqueira (7,7 t ha-1) e 
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IAC 12 (6,1 t ha-1) que não diferiram estatisticamente entre si. Já aos 12 meses do plantio de 
2013, as cultivares que mostraram as maiores estimativas de produção de amido, não 
diferindo estatisticamente entre si, foram, a IAC 12 (7,0 t ha-1) e BRS Caipira (5,7 t ha-1). 
 
Tabela 3. Teor e produção de amido de cultivares de mandioca de indústria aos 12 e 24 
meses do plantio de 2012 e aos 12 meses do plantio de 2013, em Mucajai-RR 
  Teor de Amido (%) Produção de Amido (t ha-1) 
Colheitas (anos) 2013 2014 2014 2013 2014 2014 
Cultivares 12 meses 24 meses 12 meses 12 meses 24 meses 12 meses 
BRS Caipira 31.0 a 27.6 a 29.9 a 8.7 a 9.3 a 5.7 a 
BRS Tapioqueira 31.1 a 24.9 a 28.5 b 9.3 a 7.7 a 4.5 b 
IAC 12 28.1 b 20.0 b 28.6 b 10.9 a 6.1 a 7.0 a 
BRS Purus 29.4 b 18.3 b 24.8 c 8.9 a 4.7 b 3.6 b 
IAC 13 28.1 b 21.7 b 25.9 c 8.7 a 4.3 b 3.6 b 
BRS Poti Branca 27.5 b 19.8 b 25.5 c 6.5 b 3.7 b 2.8 b 
BRS Verdinha 30.9 a 21.7 b 29.4 a 6.9 b 3.7 b 4.4 b 
RR-0065 30.3 a 17.5 b 27.7 b 6.7 b 2.2 b 3.1 b 
Tianguá 28.6 b 5.3 c 27.0 c 10.4 a 1.5 b 4.8 b 
BRS Kiriris 29.2 b 4.2 c 25.8 c 6.7 b 0.9 b 3.9 b 
Média 29.4   18.1   27.3   8.4   4.3   4.4   
C.V.% 4.4   17.9   2.9   26.5   46.0   20.3   
Médias seguidas por uma mesma letra não diferem significativamente em nível de 5% pelo teste de 
Scott e Knott. 
 
 Um fator que pode ter contribuído para a redução da produção na colheita aos 24 
meses e também na colheita aos 12 meses do período 2013/14, pode ter sido a precipitação 
pluviométrica que nos primeiros 12 meses do plantio de 2012 foi de 1.719,9 mm e para 
completar os 24 meses foram mais 1.700,1 mm para chegar a 3.420 mm, enquanto o plantio 
do ano de 2013 recebeu apenas 1.517,9 mm de água da chuva ao longo do ciclo. Esses 200 
mm a menos, comparando-se as duas colheitas de 12 meses talvez não sejam o fator mais 
preponderante e sim, a distribuição das chuvas ao longo do ano. No plantio de 2012, nos 
meses mais secos ainda houveram precipitações, enquanto que no plantio de 2013 não 
houveram precipitações nos meses de janeiro e fevereiro e foram mínimas nos meses de 
dezembro e março fazendo com as plantas diminuíssem o crescimento, perdessem grande 
parte das folhas e retirassem reservas de suas raízes para enfrentar esse período de estresse 
abiótico. Para as plantas que já tinham iniciado o seu segundo ciclo, a retirada dessas reservas 
podem ter influenciado menos no total produzido pois, já tinham armazenado mais nos meses 
anteriores ao plantio de 2013. 

Conclusão 

Pelo comportamento apresentado nas três épocas de colheita conclui-se que as 
cultivares BRS Caipira e BRS Tapioqueira tem grande potencial para serem indicadas para 
plantio em áreas de mata alterada de Roraima. 
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Resumen  

La aclimatización o transferencia de las plantas in vitro a condiciones ex vitro es la 
etapa final de la micropropagación y es uno de los momentos más críticos del proceso por lo 
que se recomienda que sea progresiva para minimizar los daños que le pueden causar las 
condiciones de estrés que se producen durante el transplante. Por ello, es necesario estudiar 
los factores intrínsecos y extrínsecos que afectan la aclimatización para desarrollar 
tecnologías que permitan superar esta etapa, que brinden plantas de óptima calidad para ser 
llevadas al campo y que sea efectiva para distintos genotipos. El objetivo de este trabajo fue 
evaluar el efecto de la edad de las plantas in vitro sobre la etapa de aclimatización ex vitro de 
diferentes cultivares de mandioca (Manihot esculenta Crantz). 
 
Palabras clave: aclimatización ex vitro, edad de plantas in vitro, genotipos, mandioca.  

Introducción 

La aclimatización de plantas in vitro a condiciones ex vitro es la última etapa de la 
micropropagación. La aclimatización es una etapa considerada muy delicada, puesto que en 
esta fase puede producirse un alto porcentaje de pérdida de plántulas, constituyendo el cuello 
de botella de la micropropagación (Segovia et al., 2002). Por ello, el pasaje de las plantas que 
se regeneraron in vitro a condiciones naturales se sugiere que se realice progresivamente, a 
fin de minimizar las condiciones de estrés que pueden producir daños profundos en las 
plantas transplantadas e incluso su muerte (Da Silva et al., 1995). Se sabe que en las nuevas 
condiciones de crecimiento, las plantas experimentan una humedad relativa muy inferior y 
una intensidad lumínica muy superior (Pospíšilová et al., 1999; Jorge et al., 2000), pasando de 
un medio rico en nutrientes a un sustrato empobrecido (Segovia et al., 2002; Zimmerman, et 
al., 2007) y la exposición al ataque de patógenos (Grattapaglia y Machado, 1990), por lo que 
se debería garantizar condiciones más propicias para un crecimiento inicial más vigoroso.  

Son muchos los factores que pueden afectar la eficacia y la eficiencia de la 
aclimatización. Un factor intrínseco que se ha sugerido que interfiere en la aclimatización ex 
vitro de las plantas in vitro es la edad de las mismas al momento de transferirlas al ambiente 
natural. Se ha verificado que para 3 edades evaluadas (0-3, 7-10 y 15-18 días), la respuesta de 
las plantas in vitro de mandioca (Manihot esculenta), frambuesa (Rubus idaeus) y batata 
(Ipomoea batatas) respecto de su supervivencia a la aclimatización ha sido linear y creciente, 
resultando la edad de 7-10 días la que propiciaba la mayor tasa de supervivencia (Da Silva, et 
al., 1995). También se ha demostrado que la edad óptima de las plantas in vitro de Stemona 
curtisii para su aclimatización fue de 60 días respecto de 30 y 90 días (Palee et al., 2012). 

Determinar la edad óptima de las plantas regeneradas in vitro de diferentes genotipos 
de mandioca para su transferencia a condiciones naturales podría mejorar la supervivencia y 
optimizar el crecimiento ex vitro de las mismas. 

El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la edad de las plantas in vitro 
sobre la etapa de aclimatización ex vitro de diferentes cultivares de mandioca. 
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Materiales y Métodos 

Se trabajó con plantas de mandioca regeneradas in vitro, preservadas en el banco de 
germoplasma activo del Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales de la FCA-UNNE y del 
Instituto de Botánica del Nordeste (UNNE-CONICET), Corrientes, Argentina. Se evaluaron 3 
cultivares de mandioca: Palomita, Blanca de Santa Catarina y Rocha, los cuales son de interés 
para la agricultura del Nordeste argentino. Las plantas se propagaron in vitro en el medio de 
micropropagación sugerido por Cavallero et al. (2012), constituido por el medio basal de 
Murashige y Skoog (1962) más 0,01 mg/L de 1-ácido naftalenacético, 0,01 mg/L de 6-
bencilaminopurina y 0,1 mg/L de ácido giberélico. 

Se evaluó el efecto de la edad de las plantas in vitro sobre la efectividad de la 
aclimatización ex vitro. Para ello, se utilizaron plantas regeneradas in vitro de diferentes edades 
(30, 45 y 60 días de cultivo), cuyas raíces fueron desprovistas de medio nutritivo y sumergidas 
durante 10 min en una solución de fungicida (Captan® al 2%). Posteriormente, las plantas 
fueron transplantadas en macetas con substrato comercial (Sunshine Mix#6, Florensa), regadas 
con un bioestimulante (22,7 ml de una solución de 0,6% v/v de Inicium®, Bioibérica S.A.) y 
transferidas a condiciones ex vitro con una cubierta plástica por 2 semanas. La incubación se 
llevó a cabo en cámara de luz (14hs de fotoperíodo, irradiancia PAR de 116 µmol.m-2.s-1, 
temperatura de 27±2ºC) durante 21 días y a la intemperie por 7días (28 días totales). 

Al comienzo se tomó una muestra de plantas in vitro y se determinó los valores 
iniciales de cada una de las variables que luego se evaluaron en las plantas aclimatizadas ex 
vitro. A los 28 días de la transferencia ex vitro, se registró la supervivencia, longitud del 
vástago, el número de nudos por planta, número de hojas secas por planta y se estimó el 
contenido relativo de clorofila utilizando un medidor portátil SPAD-502 Minolta (Soil Plant 
Analysis Development). Además se midió el área foliar por planta, el peso fresco (PF) y seco 
(PS) del tallo, de las raíces y de las hojas. 

Los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis de varianza (ANOVA), utilizando el 
programa estadístico InfoStat/P versión 1.1 (InfoStat, 2002). Cuando se encontraron diferencias 
significativas con ANOVA, se compararon las medias aritméticas de las variables evaluadas 
mediante el Test de Comparaciones Múltiples de Duncan (P≤0,05). 

Resultados y Discusión 
La supervivencia de plantas in vitro de mandioca evaluadas a los 28 días de su 

transferencia a condiciones ambientales ex vitro no manifestó diferencias significativas en 
relación al genotipo y a las edades de las plantas in vitro (30, 45 y 60 días) (P>0,05), 
registrándose valores de supervivencia altos (89-100%) (Fig. 1A). Sin embargo, cuando se 
analizaron parámetros morfométricos se revelaron diferencias significativas en relación al 
genotipo por ejemplo en la altura de plantas (destacándose el cv. Rocha) y el área foliar por 
planta (Fig. 1C), y también con respecto a las edades de las plantas in vitro como en las 
variables número de nudos (Fig. 1B) y número de hojas secas por planta (Fig. 1D). Las 
plantas de 45 días presentaron un mayor número de nudos que las de 30 días (Fig. 1B) y el 
número de hojas secas fue mayor aclimatizando plantas de 45 y 60 días de edad en los 3 
cultivares (Fig. 1C). Cavallero et al. (2012) demostraron que si bien no se registraron 
diferencias significativas en la supervivencia entre tratamientos de aclimatización de plantas 
in vitro de mandioca, si se evidenciaron diferencias en distintos parámetros de crecimiento. 

Con respecto al contenido relativo de clorofila medido con SPAD a los 28 días de 
aclimatización, sólo se observaron diferencias estadísticas debidas al genotipo, siendo el cv. 
Rocha el que manifestó los valores más bajos (Fig. 2A). También se registraron diferencias 
significativas debidas al genotipo en el PF de tallo, hojas y raíces (Fig. 2) y en el PS (datos no 
mostrados). En el PF y PS de tallo, el cv. Palomita fue el que presentó los menores pesos. En 
el cv. Blanca de Santa Catarina se obtuvieron los mayores valores de PF y PS de hojas y 
raíces y de área foliar por planta. Sólo se observaron diferencias estadísticas relacionadas a la 
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edad de las plantas in vitro en el PF de tallo de las plantas aclimatizadas, obteniéndose los 
mayores pesos en plantas de 45 y 60 días de edad (Fig. 2B). 

Independientemente del genotipo, cuando se comparó las plantas aclimatizadas ex 
vitro derivadas de plantas de 45 días versus las plantas in vitro recién removidas del tubo se 
observó que las variables longitud del vástago, número de nudos y hojas secas, contenido 
relativo de clorofila, PF y PS de tallo y hojas y el área foliar fueron mayores al final de la 
aclimatización. En el PF y PS de raíces se observaron diferencias entre plantas in vitro y 
aclimatizadas ex vitro en los cvs. Rocha y Blanca de Santa Catarina (datos no mostrados). 

Los resultados sugieren que la edad ideal de planta in vitro de madioca para someter a 
la aclimatización sería la de 45 días, dado que brinda un mayor tasa de mulplicación y mayor 
peso de tallo respecto de las plantas de 30 días, acortando el tiempo de obtención de plantas 
útiles para el campo en comparación con las plantas de 60 días. 

A pesar de que las plantas in vitro de mandioca de 45 y 60 días fueron las que 
mostraron una mayor pérdida de hojas por deshidratación y absisción, aparentemente este 
hecho no incidió negativamente en su aclimatización, independientemente del genotipo. En 
Stemona curtisii se observó que las plantas sobrevivientes forman raíces y hojas nuevas, y 
que las hojas in vitro se deshidratan, marchitan y mueren, lo cual se torna negativo cuando las 
plantas in vitro sometidas a la aclimatización son de 90 días de edad y tienen numerosas hojas 
por planta (ca. 10 hojas) (Palee et al., 2012). Si bien se ha sugerido que las hojas in vitro son 
muy sensibles a la pérdida de agua y como consecuencia su deshidratación pone en riesgo la 
supervivencia de las plantas en aclimatización (Lavanya et al., 2009), en este trabajo las 
plantas in vitro de mandioca de 45 y 60 de edad a pesar de ser las de mayor cantidad de hojas 
iniciales (datos no mostrados) y las que sufrieron las mayores pérdidas de hojas no 
evidenciaron la letalidad esperada, si no al contario demostraron una muy alta supervivencia 
(90-100%). 
 
      A                                      B                                        C                                     D 

  
Figura 1. Porcentaje de supervivencia (A), número de nudos (B), área foliar (C) y número de hojas 
secas (D) de plantas de 3 genotipos de mandioca a los 28 días de su aclimatización ex vitro. Letras 
mayúsculas distintas indican diferencias significativas debidas al genotipo y letras minúsculas distintas 
revelan diferencias significativas debidas a la edad de las plantas in vitro al momento de la 
aclimatización según el test de Duncan (P≤0,05). 
 
      A                                     B                                      C                                     D 

 
Figura 2. Contenido relativo de clorofila medido con SPAD (A), peso fresco (PF) de tallo (B), PF de 
hojas (C) y PF de raíces (D) de plantas de 3 genotipos de mandioca a los 28 días de su aclimatización 
ex vitro. Letras mayúsculas distintas indican diferencias significativas debidas al genotipo y letras 
minúsculas distintas revelan diferencias significativas debidas a la edad de las plantas in vitro al 
momento de la aclimatización según el test de Duncan (P≤0,05). 
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Conclusión 

La edad de las plantas in vitro de mandioca no afectó la supervivencia de las plantas 
aclimatizadas ex vitro, aunque causó diferencias significativas en algunos parámetros 
morfométricos. La edad óptima de las plantas in vitro para someter a la aclimatización sería la 
de 45 días, independientemente del genotipo. 

El estudio de los factores que influyen sobre la efectividad de la aclimatización de 
plantas in vitro de mandioca permitirá la optimización de la micropropagación, garantizando 
plantines vigorosos y rústicos en corto tiempo. 
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Resumo  

Três subespécies são reconhecidas em Manihot carthagenensis. M. carthagenensis 
subsp. carthagenensis, M. carthagenensis subsp. glaziovii e M. carthagenensis subsp. hahnii. 
Essas subespécies são diferenciadas principalmente com relação à distribuição geográfica e 
pela morfologia da folha e do fruto. Nesse trabalho, as relações entre espécies estreitamente 
relacionadas à Manihot carthagenensis e sua distinção em subespécies, foi investigada com 
base em sequências do terceiro íntron do gene nuclear redutase do nitrato (NIA-i3). Dez 
Sequências novas foram alinhadas com 35 sequências obtidas a partir do GenBank e uma 
análise bayesiana foi empregada. Os resultados a partir da árvore gerada mostrou que a 
distinção de subespécies em M. carthagenensis não foi apoiada nesse estudo. Dados 
moleculares também sugeriram M. guaratinica como sinônimo de M. carthagenensis, assim 
como proposto em estudos anteriores com base na morfologia. Além disso, a provável origem 
de M. carthagenensis no ambiente de Mata Seca também foi sugerido, embora maiores 
investigações sejam necessárias. 

  
Palavras Chave: Filogenia molecular, redutase do nitrato, inferência bayesiana. 

Introdução 

Espécies silvestres de Manihot são importantes reservatórios de alelos de interesse a 
serem transferidos para a espécie cultivada (Nassar 2006), entretanto, sua utilização ainda é 
limitada devido à falta de conhecimento sobre as mesmas, tanto sob o ponto de vista 
agronômico quanto sistemático (Nassar 2000). 

O complexo Manihot carthagensensis destaca-se por incluir espécies com 
características agronômicas de interesse e consideradas filogeneticamente próximas à M. 
esculenta (Allem et al. 2001). A taxonomia desse complexo envolve seis espécies que 
habitam preferencialmente regiões áridas. Manihot carthagenensis (Jacquin) Müll. Arg. e M. 
filamentosa Pittier ocorrem no norte da América do Sul e se diferenciam apenas pelo porte 
que apresentam e pelo comprimento dos filetes (Rogers e Appan 1973). Manihot epruinosa 
Müll. Arg., M. glaziovii Müll. Arg., M. johannis Müll. Arg. e M. pseudoglaziovii Müll. Arg. 
ocorrem no nordeste do Brasil e nordeste de Minas Gerais e são diferenciadas por caracteres 
como inserção do pecíolo e tamanho da inflorescência. 

Allem (2001), baseado em um extenso conhecimento das populações naturais e na 
fragilidade dos caracteres usados para a distinção dessas espécies, sinonimizou todas as 
espécies à M. carthagenensis considerando três subespécies. Manihot carthagenensis subsp. 
carthagenensis, inclui as populações do norte da América do Sul e possui folhas com lobos 
pandurados, enquanto M. carthagenensis subsp. glaziovii (Müll. Arg.) Allem, inclui as 
populações do nordeste do Brasil, com folhas com lobos inteiros, e M. carthagenensis subsp. 
hahnii Allem inclui as populações com frutos costelados do noroeste de Minas Gerais. 
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Dados recentes, no entanto, evidenciaram uma extensa variação nesses caracteres, 
dentro das mesmas populações, sobretudo no que se refere à forma do lobos, tamanho das 
inflorescências e inserção do pecíolo (Neves et al. 2014). Esses resultados sugerem que a 
taxonomia de Manihot carthagenensis sensu Allem (2001) necessita de uma investigação a 
partir de dados que não se restrinjam a aspectos morfológicos e geográficos, e por isso, uma 
investigação baseada em dados moleculares pode ajudar a definir a importância dos traços 
morfológicos tradicionalmente usados na delimitação de Manihot carthagenensis. 

O objetivo desse trabalho foi explorar as relações entre espécies estreitamente 
relacionadas à Manihot carthagenensis e testar se a distinção de subespécies nessa espécie é 
confirmada com base em sequências do terceiro íntron do gene nuclear redutase do nitrato 
(NIA-i3). 

Material e Métodos 

 A análise filogenética incluiu 45 sequências (dez originais e 35 obtidas pelo 
GenBank) a partir de 19 espécies de Manihot. Nesse estudo, foi adotada a classificação de 
Allem (2001) para M. carthagenensis. O DNA total de dez indivíduos foi extraído segundo o 
protocolo de Cota-Sánchez et. al. (2006) com as modificações de Riahi et al. (2010). O 
terceiro íntron do gene redutase do nitrato foi amplificado utilizando os iniciadores NIAi3-F e 
NIAi3-R (Howarth e Baum, 2002). As condições de amplificação foram como descrita em 
Howarth e Baum (2002). Os produtos de PCR foram purificados utilizado a enzima ExoSAP 
IT (USB). O sequenciamento foi realizado pela Macrogen Inc., Sul Coreana, usando os 
mesmos iniciadores das reações de PCR. As sequências obtidas foram importadas para o 
programa Sequencher 4.8 (Gene Codes) para edição manual. O alinhamento completo das 
sequências foi realizado com introdução de gaps para compensar a presença de indels 
(inserção/deleção).  MrModletest 2.3 (Nylander, 2004) foi fornecido com o conjunto de dados 
de NIAi3. O Akaike Information Criteria (Akaike 1973) indicou (GTR+G) como o melhor 
modelo. MrBayes 3.1 (Ronquist & Huelsenbeck, 2003) foi usado para estimar a filogenia 
Bayesiana. Cada análise Bayesiana foi realizada usando duas corridas simultâneas de 2 
milhões de gerações cada e as primeiras 250 árvores foram descartadas como burn-in. 

Resultados e Discussão 
O resultado da análise bayesiana a partir de sequências de NIAi3, revela que a 

distinção de subespécies em M. carthagenensis não foi apoiada nesse estudo (Figura 1). Os 
indivíduos de  M. carthagenensis subsp. carthagenensis estão filogeneticamente mais 
relacionados com os indivíduos de subespécie M. carthagenensis subsp glaziovii. Esse 
resultado mostra que os critérios geográfico e morfológico (forma do lóbulo), adotado por 
Allem (2001) para diferenciar essas subespécies devem ser revistos.  

Os resultados evidenciam ainda que M. carthagenensis só mantém seu 
monofiletismos com a inclusão de M. guaratinica, ou seja, em se considerando M. 
guaratinica como sinônimo de M. carthagenensis, como proposto por Allem (1979).   

O posicionamento de um único indivíduo de M. carthagenensis junto com outros dois 
de M. quinquepartita parece ser consequência de erro de identificação. Essas espécies 
possuem diferenças de hábito e forma das brácteas bastante evidente. Enquanto M. 
carthagenensis possui hábito subarbustivo a arbóreo e brácteas setáceas, M. quinquepartita é 
uma liana com brácteas foliáceas. Assim, é sugerida uma investigação a partir do material 
utilizado como voucher. 

O indivíduo M. carthagenensis – Brazil (1823), juntamente com outras duas espécies 
distintas formaram um clado irmão do clado que suporta os demais indivíduos de M. 
carthagenenses. Em outra análise, restrita aos acessos do complexo M. carthagenensis, M. 
januarensis aparece como basal em relação às demais espécies deste complexo, seguida pelo 
acesso Brazil (1823). Os três acessos que aparecem como clado irmão na Figura 1 têm 
ocorrência no noroeste de Minas Gerais e a proximidade do acesso M. carthagenensis-Brazil 
(1823) de M. januarensis sugere que a provável origem de M. carthagenensis foi nesse tipo 
de ambiente.   
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A confusa nomenclatura em M. carthagenensis é resultado da enorme variabilidade 
morfológica encontrada dentro da espécie, o que torna dificil a identificação correta de seus 
representantes. Assim, esses resultados são o ponto de partida para a revisão nomenclatural 
deste complexo e para o conhecimento da história evolutiva de suas populações. 

 

 
Figura 1. Filogenia Bayesiana (árvore consenso) do conjunto de dados de NIAi3 para 45 
sequências a partir de 19 espécies de Manihot Mill. com M. caudata como grupo externo. O 
comprimento dos ramos é desenhado por escala, os valores de suporte dos nós são dados 
como probabilidade posterior (%) sobre os ramos. Símbolos distintos são dados para 
subespécies distintas de M. carthagenensis, bolinha preenchida representa a subespécie 
glaziovii e bolinha sem preenchimento representa a subespécie carthagenensis. 

Conclusão 

A distinção de Manihot carthagenensis em subespécies não foi corroborado a partir 
de dados de NIAi3. 

O complexo Manihot carthagenensis foi evidenciado com sendo monofilético, com a 
inclusão das espécies anteriormente reconhecidas como distintas, e, sobretudo com a 
sinonimização de M. guaranitica.  

Os dados evidenciam que a provável origem de M. carthagenensis se deu em 
ambientes de Floresta Estacional Decidual (mata seca), uma vez que os acessos mais basais 
são provenientes desse tipo de ambiente. 
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Resumen  

Este trabajo consistió en evaluar el efecto de diferentes citocininas adicionadas al 
medio de cultivo sobre la regeneración in vitro de múltiples vástagos (MV) en 5 genotipos  de 
mandioca (Manihot esculenta Crantz). Se cultivaron in vitro segmentos uninodales de los 
cultivares Ramada Paso y Catiguá (landraces argentinos), MPar 75 (landrace paraguayo),  
IAC 12.829 y Surubim-41 (landraces brasileros) en el medio de Murashige y Skoog (1962) -
MS, como control y MS suplementado con 0,5, 1 ,5 ,10 y 15 mg/l de 6-bencilaminopurina 
(BAP), cinetina (CIN) o tidiazurón (TDZ) e incubado en cuarto climatizado 27±2°C con 14 
hs de fotoperíodo (116 µmol.m-2.s-1). A los 40 días de cultivo se evaluó el porcentaje de 
regeneración de MV. Los medios adicionados con BAP y CIN, en determinadas 
concentraciones, (0,5 a 5 mg/l para BAP y de 5 a 15 mg/l para CIN) estimularon un mayor 
porcentaje de MV. Así también el genotipo afectó significativamente la proliferación de MV, 
siendo más efectiva en landraces brasileros. Los vástagos derivados de MV que fueron 
separados y repicados a medio de micropropagación (Cavallero et al., 2012) para determinar 
su capacidad de enraizamiento, en general, enraizaron en un porcentaje elevado, 
independientemente de su medio de origen y cultivar. 
 
Palabras clave: inducción in vitro de múltiples vástagos,  citocininas, genotipos.  

Introducción 

La micropropagación de mandioca mediante el cultivo in vitro de segmentos nodales 
ha sido reportada por muchos autores (Bhagwat et al., 1996; Konan et al., 1994; Cavallero et 
al., 2012), sin embargo sigue siendo necesario el establecimiento de protocolos que optimicen 
la eficiencia de la multiplicación y que sean preferentemente genotipo-independientes. La 
mandioca tiene una muy fuerte dominancia apical por lo que la micropropagación vía 
explantes nodales debería contemplar métodos que promuevan la proliferación de múltiples 
vástagos y así mejorar la eficiencia (Konan et al., 1994). En relación a esto, existen trabajos 
que prueban la adición de citocininas al medio de cultivo restringiéndose a escasos genotipos 
(Smith et al., 1986; Cabral et al., 1993; Cavallero, 2010), por lo que aunque se reporten 
resultados alentadores la aplicación de estos procedimientos a veces no resulta igualmente 
efectivo cuando se prueba sobre distintos materiales genéticos. Por ello, es necesario 
proseguir con las investigaciones tendientes a la optimización de la propagación in vitro de 
mandioca vía inducción de múltiples vástagos que pueda emplearse exitosamente en 
materiales de interés para la agricultura del Nordeste Argentino (NEA). 

Métodos y Materiales 

Los cultivares de mandioca utilizados fueron los siguientes: Catiguá, Ramada Paso 
(landraces argentinos), Mandioca Paraguaya 75, en adelante MPar 75 (landrace paraguayo), 
Instituto Agronômico de Campinas 12.829 en adelante IAC 12.829 y Surubim-41, en adelante 
Surubim (landraces brasileros). 

Para el establecimiento in vitro se utilizaron vástagos de plantas madres en maceta, 
los cuales fueron defoliados y desinfectados. Se extrajeron segmentos uninodales, los cuales 
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fueron cultivados asépticamente, en medio basal de MS suplementado con 0,01 mg/l de ácido 
1-naftalenacetico (ANA), 0,01 mg/l de BAP y 0,1 mg/l de ácido giberélico (AG3) (Cavallero 
et al., 2012) e incubados en ambiente climatizado 27±2°C con 14 hs de fotoperíodo (116 
µmol.m-2.s-1). Luego de lograr la etapa de establecimiento, se multiplicaron segmentos 
uninodales hasta obtener la cantidad necesaria de material para evaluar la propagación vía 
inducción de múltiples vástagos. En el experimento se utilizaron segmentos uninodales de 
plantas de 3 meses de edad.  

El experimento de multiplicación consistió en evaluar el efecto de 3 citocininas, 
(BAP; 6-bencil aminopurina; CIN; cinetina; TDZ; tidiazurón) en distintas concentraciones; 
0,5 1, 5, 10 y 15 mg/l cada una y un medio control MS (Murashige y Skoog, 1962) sobre la 
inducción de múltiples vástagos (MV) en cinco cultivares de mandioca. 

A los 40 días del cultivo, se evaluó el porcentaje de explantes con MV. 
Posteriormente, se evaluó la capacidad rizogénica de los vástagos derivados de MV 
provenientes de los distintos medios de cultivo y distintas concentraciones de citocininas 
transferidos al medio de micropropagación de rutina (Cavallero et al., 2012). 

El diseño experimental para este trabajo fue completamente aleatorizado, con 4 
repeticiones de 8 explantes cada una, para cada tratamiento. 

A los datos obtenidos, se los sometió a un análisis de la varianza, utilizando el 
programa estadístico InfoStat versión 1.1. Cuando detectaron diferencias significativas con el 
ANOVA, se compararon los valores medios de las variables evaluadas mediante el test de 
comparaciones múltiples de Duncan (P≤0,05). 

Resultados y discusión 
En el cultivar Ramada Paso se observó que los medios con mayor porcentaje de 

inducción de MV fueron los adicionados con BAP, 0,5 y 1 mg/l, obteniendo con el BAP 1 
mg/l más del 70 % de explantes con MV (Figura 1.1.). En los medios adicionados con CIN en 
dosis de 5 y 10 mg/l se promovió la regeneración de MV pero en una menor proporción. En 
los medios adicionados con TDZ no se observaron MV.  

Para el cultivar MPar 75, los mayores porcentajes de inducción de MV se obtuvieron 
con la adición de CIN en sus dosis más altas (5, 10 y 15 mg/l), superando el 50 % de 
explantes con MV con la dosis más alta (Figura 1.2.). La menor concentración de BAP (0,5 
mg/l) fue la que promovió los mayores valores de regeneración de MV (más de 30 %) en 
relación a las demás concentraciones de la misma citocinina. Los medios suplementados con 
TDZ en determinadas concentraciones indujeron la formación de MV aunque presentaban un 
aspecto arrocetado con escasos nudos rodeado de un callo de grandes dimensiones. 

En el cultivar Catiguá, los medios adicionados con BAP 0,5 y 1 mg/l presentaron más 
de 30 y 40% de explantes con MV respectivamente, observándose que a mayores 
concentraciones de este regulador se produce una disminución de la regeneración de MV 
(Figura 1.3.). Los mayores valores de explantes con MV en medios suplementados con CIN 
se evidenciaron en dosis de 5, 10 y 15 mg/l. Se observó la regeneración de MV con las 
concentraciones más bajas de TDZ  (0,5 y 1 mg/l), pero también eran de aspecto arrocetado y 
escasos nudos, los cuales no enraizaron al ser transferidos a la etapa de enraizamiento. 

Para el cultivar IAC 12.829 se logró la inducción de MV en todos los medios 
adicionados con BAP, siendo 5 mg/l la dosis en la que se obtuvo más del 70% de explantes 
con MV. (Figura 1.4.) Así también, la CIN en las dosis más altas promovió la inducción de 
MV, siendo 5 y 10 mg/l donde se observaron los mayores porcentajes, llegando a ser mayor al 
60%. TDZ en sus menores concentraciones promovieron explantes con MV, pero con 
porcentajes insignificantes en comparación con BAP y CIN. Incluso, se registró explantes con 
MV en medio MS libre de reguladores de crecimiento.  

En el cultivar Surubim, la inducción de MV fue muy alta en los medios adicionados 
con distintas concentraciones de BAP; superando en algunos casos 87%. (Figura 1.5.) Así 
también 10 y 15 mg/l de CIN indujeron la regeneración de MV en valores mayores al 40%. El 
TDZ promovió la formación de MV, aunque en porcentajes bajos que no alcanzan el 20 %. 
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Los medios adicionados con BAP y CIN, en determinadas concentraciones, son los 
que estimularon un mayor porcentaje de explantes con MV, coincidiendo con Smith et al. 
(1986) y Cavallero (2010), quienes trabajaron con otros genotipos. Cabral et al. (1993) 
también informaron la inducción de MV a partir de segmentos uninodales adicionando el 
medio de cultivo con altas concentraciones de BAP en un clon colombiano de mandioca.  

En la Tabla 1 se pueden apreciar los resultados obtenidos del enraizamiento de los 
vástagos derivados de MV. Independientemente del medio del que provenían, la mayoría de 
los vástagos derivados de MV enraizaron con porcentajes promedios de al menos 50%, 
excepto los vástagos derivados de MV del medio con 15 mg/l de BAP, en el cultivar Catiguá. 

 
             A.  Cultivar Ramada Paso                                  B.  Cultivar MPar 75                          

 
 

   C.  Cultivar Catiguá                                            D.  Cultivar IAC 12.829 

 
 
         E  Cultivar Surubim-41 

 
Figura 1. Regeneración de múltiples vástagos por cultivo in vitro de segmentos uninodales de 
5 cultivares de mandioca (A: Ramada Paso; B: MPar 75; C: Catiguá; D: IAC 12.829; E: 
Surubim) en distintas dosis de citocininas (BAP, CIN y TDZ) a los 40 días de cultivo. 
 

Medio de  origen Ramada Paso M Par 75 Catiguá IAC 12.829 Surubim- 41 

MS*       100±0,0   

BAP 0,5  86,8±5,2** 93,7±6,2 75±10,2 96,9±3,1 78,5±8,5 

BAP 1 82,6±5,3 50,0±0,0 77,8±14,7 90,6±6,0 85,7±4,5 

BAP 5   70,0±20,0 92,6±4,1 87,3±7,8 

BAP 10     91,7±8,3 93,1±6,9 97,9±2 

BAP15   75,0±25,0 0,0±0,0 100±0 96,1±2,0 

CIN 0,5  50,0±0,0 50,0±50,0       

CIN 1       75,0±0,0 

CIN 5  83,3±0,0  91,7±8,3 88,9±5,6  100±0,0 95,9±4,2 

CIN10 100,0±0,0 93,7±3,9 89,6±10,4 96,4±2,2 100,0±0,0 

CIN 15 75,0±0,0 95,8±4,2 81,7±1,7 100±0,0 90,7±4,9 

TDZ 0,5   50,0±0,0 100±0,0 50,0±0,0 

TDZ 1     50,0±0,0 50,0±50,0 66,7±8,3 

TDZ 5        50,0±0,0 

TDZ 10 50,0±0,0       66,7±33,3 

TDZ 15           
*   La concentración de los reguladores de crecimiento está expresada en mg/l. 
** Se presentan medias aritméticas más sus errores estándar 
 

Tabla 1. Porcentaje de vástagos enraizados de 5 cultivares de mandioca en el medio de 
micropropagación (Cavallero et al. 2012) derivados de múltiples vástagos inducidos en 
medios con distintas dosis de citocininas (BAP, CIN y TDZ) a los 30 días de cultivo. 
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Conclusión 

Fue factible la propagación in vitro de cinco cultivares de mandioca vía inducción de 
múltiples vástagos con la adición de diferentes citocininas y en diferentes concentraciones.  
El porcentaje de explantes con múltiples vástagos varió con el medio de cultivo, 
presentándose los mayores valores en los medios adicionados con BAP y CIN. 
El genotipo influyó significativamente en la inducción, siendo los landraces brasileros los 
que mostraron un mayor porcentaje de inducción a la regeneración de múltiples vástagos en 
los distintos medios de cultivo.  
En general, el enraizamiento de los vástagos derivados de MV fue elevado, 
independientemente del medio de origen. 
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Resumo  

As roças indígenas são unidades de agricultura de corte e queima de populações 
tradicionais na Amazônia, geralmente associadas com florestas. A ampla variabilidade da 
mandioca está relacionada a diversos mecanismos de adaptação, evolução, relação 
intercultural, dentre outros fatores que contribuem para agrodiversidade. Dessa forma, as 
técnicas e estimativas das etnovariedades cultivadas são importantes para diversas 
aplicações. Como os campos de cultivo são distribuídos irregularmente, os levantamentos 
agrícolas tornam-se operações complexas e importantes para o conhecimento das variedades 
cultivadas. Neste trabalho, realizou-se procedimentos de estimativa e técnicas de 
amostragem das roças de mandioca tradicional indígena, etnia Hupd’äh. O procedimento 
metodológico para estimativa das etnovariedades cultivadas nas roças de mandioca foi 
composto por quatro levantamento quali-quantitativo: entrevistas, amostragem por parcelas, 
transecto linear e diagonal. A diversidade varietal é visível em quaisquer das roças visitadas, 
e as evidências dos mecanismos geradores de diversidade são fortes. O levantamento das 
roças de mandioca possibilitou identificar 20, 24, 13 e 17 etnovariedades, respectivamente 
nos modelos de entrevistas, parcelas, transecto linear e diagonal. Contudo, o número total de 
etnovariedades de mandioca identificadas nas roças indígenas foi de 32, o que sugere que a 
metodologia de amostragem por parcelas seja mais representativa do cenário das variedades 
indígenas. 
Palavras-chave: Amazônia, agricultura, etnovariedades. 

Introdução 

 O cultivo da mandioca possui uma estreita relação com o campesinato brasileiro, 
estando presente entre seus cultivos desde sua gênese e ainda hoje é parte obrigatória da 
alimentação de vários segmentos da população brasileira das áreas rurais (Adans et al., 2006). 
Na Amazônia, a mandioca é cultivada em pequena escala em sistemas agrícolas também 
diferenciados do resto do mundo que cultiva mandioca em grandes áreas de monocultivo.  

Nas roças tradicionais, tanto a sistematização do plantio quanto a utilização de 
variedades é de natureza bastante heterogênea, outra característica dessa roça, além da 
diversidade de espécies é a grande diversidade intra-específica, marcado pro inúmeras 
variedades dentro de cada uma dessas espécies. A mandioca é a cultura que apresenta a maior 
distribuição nas terras baixas da América do Sul. Historicamente, sempre foi fonte energética 
para essas populações, e apresenta uma diversidade extremamente vasta. Alguns trabalhos 
investigaram a diversidade de variedades de mandioca em tribos indígenas: 46 variedades ou 
etnovariedades nas roças dos Kuikuro (Carneiro, 1986); mais de cem variedades entre os 
Aguaruna (Boster, 1984); quarenta variedades entre os Desana (Kerr, 1986); 137 variedades 
entre os Tukano (Chernela, 1986). 
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A ampla variabilidade da mandioca está relacionada a diversos mecanismos de 
adaptação, evolução, relação intercultural, dentre outros fatores que contribuem para 
agrodiversidade das roças. Dessa forma, as técnicas e estimativas das etnovariedades 
cultivadas são importantes para diversas aplicações práticas de manejo e em programas de 
melhoramento genético. Como os campos de cultivo são distribuídos irregularmente ou em 
sistemática com o arranjo florestal, os levantamentos agrícolas tornam-se operações 
complexas e importantes para o conhecimento das variedades cultivadas. 

Dentro desse contexto, o objetivo do presente trabalho foi realizar procedimentos de 
estimativa e técnicas de amostragem das roças de mandioca tradicional indígena, etnia 
Hupd’äh. 

 Material e Métodos 

O estudo foi conduzido em cinco comunidades indígenas da etnia Hupd’äh no 
município de São Gabriel da Cachoeira – AM, no período de novembro de 2009 a agosto de 
2011. O procedimento metodológico para estimativa das etnovariedades cultivadas nas roças 
de mandioca foi composto por quatro levantamento quali-quantitativo. Foram realizadas 40 
entrevistas e aplicação de questionários aos membros das comunidades, sobretudo as 
mulheres conhecedoras das etnovariedades. Nas práticas de campo, foram realizados três 
modelos de amostragens, por parcelas, transecto linear e diagonal.  

Resultados e Discussão 
Por meio da entrevista, junto aos membros da comunidade indígena e dos diferentes 

sistemas de amostragem: transecto por parcelas, linear e diagonal, foi possível analisar e 
comparar os sistemas de amostragens com os depoimentos sobre as etnovariedades existentes 
nas roças de mandioca. 

O número total de etnovariedades de mandioca identificadas nas comunidades 
indígenas da etnia Hupd’äh foi de 32 (Gráfico 1).  De acordo com Martins (2005) a ampla 
diversidade de mandioca está associada ao processo de manejo das variedades cultivadas. Ao 
abrir uma clareira na mata, introduzindo ali a mandioca, o homem estabelece uma população 
com limites genéticos e demográficos definidos.  

A entrevista com as mulheres agriculturas possibilitou o levantamento qualitativo de 
20 etnovariedades (Figura 01), sendo que as variedades H→ w´ tig (maniva cigarra) e Nèg 
sak tig (maniva cera de mel) respondem por 25% das etnovariedades cultivadas nas roças 
indígenas (Gráfico 1); a predominância dessas variedades nas roças deve-se a ampla utilidade 
das raízes na fabricação de goma, beiju e caxiri, esse último refere-se a uma bebida 
fermentada da polpa. As variedades são classificadas como precoce, com o tempo de colheita 
entre 6 a 12 meses. 

   
Figura 1 – Sistematização e arranjo das manivas numa roça de vegetação secundária recém queimada. 

(Foto: Bruno Guimarães, 2011) 
 

As roças étnicas ou etnovariedades de mandioca são extremamente heterogêneas 
morfológica e bioquimicamente, e os indígenas têm uma grande sensibilidade para identificar 
as variedades e denominá-las. Os caracteres usados na diferenciação das variedades são 
principalmente a estrutura das folhas, a forma dos folíolos, a coloração das folhas, a coloração 
e o comprimento dos pecíolos, a forma e a coloração dos brotos, e a coloração das raízes 
(Figura 02). No tocante a coloração das raízes, a polpa pode ser branca, creme, amarela, rica 
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em caroteno ou vermelha predominante em licopeno, o cultivo da variedade e a característica 
da polpa é objeto da preferência cultural das comunidades.  

O levantamento qualitativo por meio de parcelas identificou 24 etnovariedades, sendo 
a variedade D'öp tig (maniva japu) com maior ocorrência das etnovariedades cultivadas nas 
roças indígenas (Gráfico 1); com ciclo de nove meses e polpa de coloração vermelha, rica em 
licopeno, essa variedade tem grande aptidão para fabricação de farinha. 

   
Figura 2 – Sistema de amostragem das etnovariedades por parcelas. 

(Foto: Bruno Guimarães, 2011) 
 
A diversidade varietal é visível em quaisquer das roças visitadas, e as evidências dos 

mecanismos geradores de diversidade são razoavelmente fortes. O levantamento qualitativo 
por meio de transecto linear identificou 13 etnovariedades (Figura 3), sendo esse sistema de 
amostragem o mais limitado tanto em termos quantitativos quanto qualitativos (Gráfico 1). 

 

   
Figura 3 – Sistema de amostragem das etnovariedades por transecto linear. 

(Foto: Bruno Guimarães, 2011) 
 

O sistema de amostragem por meio do transecto diagonal identificou 17 
etnovariedades (Figura 4), sendo que as variedades H→ w' tig, K'ók k' óh tig, Neg sák tig, Sã 
rã, representam 52,94% dos exemplares amostrados (Gráfico 1). 
 

   
Figura 4 – Sistema de amostragem das etnovariedades por transecto diagonal. 

(Foto: Bruno Guimarães, 2011) 
 

A amplificação da variabilidade da mandioca está relacionada a um conjunto de 
mecanismos básicos. O primeiro é essencialmente cultural, e consiste na simples introdução 
ou troca de variedades cultivadas dentro da comunidade e entre comunidades, como já 
descrito por pesquisadores em diversas comunidades (Clement, 1999; Emperaire, 2005; 
Emperaire, 2008; Carneiro, 1986; Boster, 1984; Kerr, 1986; Chernela, 1986). Além disso, 
Martins (2005) afirma que a invasão de espécies selvagens, possibilitada pelo sistema de 
coivara, introduz mais variabilidade primária no âmbito da roça. A existência de todo esse 
material dentro da roça, mais o padrão de arranjo espacial das plantas, permitem que tanto a 
hibridação inter como a intraespecífica, que são os mecanismos-chaves, produzam 
recombinantes, ampliando a variabilidade genética. 
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Gráfico 1  – Comparação dos sistemas de amostragem das etnovariedades de mandioca, 

Rio Tiquié, Amazonas, 2011. 

Conclusão 

A agricultura indígena tradicional gera e amplifica a variabilidade genética das roças 
cultivadas num processo contínuo. O levantamento das roças de mandioca possibilitou 
identificar 20, 24, 13 e 17 etnovariedades, respectivamente nos modelos de entrevistas, 
parcelas, transecto linear e diagonal. Contudo, o número total de etnovariedades de mandioca 
identificadas nas roças indígenas foi de 32, o que sugere que a metodologia de amostragem 
por parcelas seja mais representativa do cenário das variedades indígenas. 

A conservação in situ das variedades de mandioca é extremamente importante para o 
desenvolvimento da agricultura em todos os níveis de tecnologia. 
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Resumo  

A mandioca é uma importante fonte de calorias constituindo a base alimentar de 
grande parte da população da África, Ásia e América Latina. Na Amazônia ocidental, a 
mandioca é cultivada em pequena escala em sistemas agrícolas diferenciados da monocultura 
convencional. Esse trabalho teve como objetivo realizar levantamento quali-quantitativo 
sobre variedades de mandioca da etnia Hupd’äh no Noroeste do Amazonas. O estudo foi 
conduzido em cinco comunidades indígenas da etnia Hupd’äh no município de São Gabriel 
da Cachoeira – AM, no período de novembro de 2009 a agosto de 2011. Na ocasião, foi 
possível acompanhar o ciclo da cultura da mandioca e as diferentes estratégias de produção. 
De acordo com os dados coletados nas entrevistas e amostragem em campo, nas visitas às 
roças, sugere-se que 95% das espécies cultivadas nas roças indígenas pertencem ao grupo 
mandioca, que, por sua vez, contemplam em média 15 variedades de mandioca/roça com as 
mais diferentes características agronômicas, ciclo, resistência, rendimento e aplicações no 
beneficiamento: farinha, goma, tapioca, beiju, caxiri, entre outros derivados. As 
etnovariedades da mandiocultura indígena reúnem características específicas para o suporte 
em programas de melhoramento genético, e proporciona meios para ampliar e diversificar o 
uso da cultura no Brasil e no Mundo. 

Palavras Chave: Diversidade, mandioca, patrimônio, genético, indígena. 
 

Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma importante fonte de calorias que estão 
armazenadas nas raízes, sob a forma de fécula, constituindo a base alimentar de grande parte 
da população da África, Ásia e América Latina. A cultura tem ampla adaptação a diferentes 
condições de solo e clima, sendo cultivada no Brasil em todos estados (Albuquerque et al., 
2014). Tal habilidade advém de a espécie ser naturalmente tolerante a solos ácidos e à seca, e 
ao mesmo tempo oferecer uma flexibilidade de colheita aos produtores (Ceballos et al., 2004).  

Adicionalmente, a importância da mandioca, sob o ponto de vista genético, nesse 
sistema de agricultura está relacionada à presença de grande número de etnovariedades por 
roça, sendo importante fonte de diversidade genética, principalmente para características 
específicas (únicas) não encontradas nos materiais melhorados (Cleveland et al., 1994). A 
grande variabilidade genética existente nas roças de etnovariedades apresenta características 
favoráveis para a conservação in situ e estudos de diversidade genética e evolução. As roças 
são adequadas para o manejo da agricultura sustentável. As plantas cultivadas, principalmente 
etnovariedades, representam uma forma de recurso genético que deve ser preservado e 
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conservado, pois poderá ser utilizado pelos melhoristas em programas de melhoramento, 
especialmente na transferência de caracteres qualitativos (Faraldo, et al., 2000). 

Dentro desse contexto, o objetivo do presente trabalho foi realizar levantamento 
quali-quantitativo sobre variedades de mandioca da etnia Hupd’äh no Noroeste do Amazonas. 

 Material e Métodos 

O estudo foi conduzido em cinco comunidades indígenas da etnia Hupd’äh no 
município de São Gabriel da Cachoeira – AM, no período de novembro de 2009 a agosto de 
2011. Na ocasião, foi possível acompanhar o ciclo da cultura da mandioca e as diferentes 
estratégias de produção. A região apresenta índice pluviométrico de 3100,69 mm ano-1 bem 
distribuído, salvo os veranicos, com temperatura média anual de 25 ºC, latitude de 00º 14’ 
45’’ norte, longitude de 69º 24’ 13’’ oeste e altitude de 118 m. Os dados climáticos foram 
coletados pela estação meteorológica situada no IFAM.  

 O procedimento metodológico envolveu as seguintes etapas: levantamento 
bibliográfico, aplicação de questionários, consultas pessoais aos diversos membros das 
comunidades, desde os mais velhos até os pequenos aprendizes e visita in loco com as 
famílias indígenas. Este estudo teve como palco cinco comunidades indígenas da etnia 
Hupd’äh, sendo elas: Barreira Alta, Nova Fundação, Nova Esperança, Santa Cruz e Taracuá 
Igarapé. As comunidades são equidistantes na calha do rio Tiquié. 

Resultados e Discussão 
 No Brasil, dentro da espécie Manihot esculenta Crantz, já foi identificado diversidade 
genética para quase todos os caracteres morfo-agronômicos de importância na mandiocultura. 
Nesse sentido, acredita-se que a Amazônia seja considerada como o maior núcleo de 
biodiversidade natural de mandioca (Albuquerque et al., 2008). 

No cenário indígena de produção de mandioca, pode-se verificar inúmeras variedades 
(Figura 01). De acordo com os dados coletados nas entrevistas e amostragem em campo, nas 
visitas às roças, sugere-se que 95% das espécies cultivadas nas roças indígenas pertencem ao 
grupo mandioca, que, por sua vez, contemplam em média 15 variedades de mandioca/roça 
com diferentes características agronômicas, ciclo, resistência, rendimento e aplicações no 
beneficiamento: farinha, goma, tapioca, beiju, caxiri, entre outros derivados. As exuberâncias 
genéticas das variedades de mandiocas corroboram com os estudos de Clement (1999) que 
considera a região um foco de diversificação agrícola. Emperaire (2005) afirma que a 
mandioca concentra a maior diversidade das espécies cultivadas e ocupa a maior área de 
produção agrícola. 

Emperaire et al. (2008) observaram que a região do alto Rio Negro, noroeste da 
Amazônia, forma uma grande área cultural, onde ocorrem intensos intercâmbios culturais, 
materiais e sociais entre as diversas etnias. Em sua pesquisa sobre a diversidade e manejo 
agrícola foram levantadas 73 variedades de mandioca, o que representa um riquíssimo acervo 
agrícola, nos sítios de estudo. Cada família cultiva entre 6 a 20 variedades de mandioca. Na 
maior parte dos casos, uma alta diversidade resulta de uma antiga presença no lugar. Além da 
diversidade associada à mandioca, a pesquisadora identificou uma alta diversidade de 
pimentas, abacaxis, inhames e bananas, o que confirma a importância regional do Rio Negro 
em termos de conservação de uma diversidade agrícola.  

 

Figura 01. Exemplares de mandioca: classificação das principais variedades da 
mandiocultura indígena da etnia Hupd’äh. 
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      ¹Huyãw: paca                    ¹Yëw: tatu   ¹Dö: mucuím 

 

 

          ¹Méh: cobra                ¹Pisana: gato    ¹Móh: inambu 

 

 

          ¹Bö: tucunaré                    ¹Bäbäg: cubíu                   ¹Pohót: aracu 

 

       ¹Núh Pará: Açaí do Pará      ¹Yahám: caju                      ¹Túg: uacari 

_______________   
      ¹Kayák-Tíg: Manivas, designação Hupd’äh para as variedades de mandioca seguida da tradução em português.                       

  

Entre os atributos culturais da biodiversidade de mandioca, os nomes, são elementos 
constitutivos da identidade, os nomes se aplicam principalmente à parte aérea da planta, a 
maniva. É a maniva que concentra a noção de ampla diversidade. O nome é um atributo 
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intrínseco da variedade. Ele reflete uma identidade, uma história e uma filiação. Pelo nome, 
se diferenciam variedades introduzidas e variedades consideradas como locais, ou 
patrimoniais (Emperaire, 2005). Mesmo introduzida, uma maniva guarda seu nome inicial. 
Esse, com frequência, apela para critérios descritivos (vermelhas, brancas, ...) ou para sua 
origem geográfica (Açaí do Pará,...). As manivas consideradas como locais recebem em geral 
nomes de palmeiras, peixes, outras plantas cultivadas ou de animais. A aplicação das 
diferentes denominações é justificada pela agricultora na base de argumentos morfológicos 
(uacari, caju, tucunaré, cubíu, aracu, cobra, gato, inambu, paca, tatu, mucuím,...) (Figura 01) 
mas, além destas analogias, aflora  um segundo referencial: o de um conjunto de elementos da 
biodiversidade, em geral de forte conotação positiva.  

Conclusão 

Na Amazônia ocidental as etnovariedades da mandiocultura indígena reúnem 
características específicas para o suporte em programas de melhoramento genético, e 
proporciona meios para ampliar e diversificar o uso da cultura da mandioca no Brasil e em 
outras partes do Mundo. Isto estabelece que a conservação da agrobiodiversidade da 
mandioca na Amazonas deve ser prioridade nos temas de pesquisas no Brasil, visto o valor e 
os benefícios potenciais dos recursos genéticos da mandioca neste país. 
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Temática: Melhoramento genético e biotecnologia 
 

Resumo  
O objetivo desse trabalho foi avaliar a qualidade de raiz de híbridos intra e 

interespecíficos de Manihot a partir do cruzamento entre espécies silvestres de Manihot e 
cultivares de mandioca. Foram avaliados um total de 27 materiais envolvendo genótipos de 
mandioca e híbridos intra e interespecíficos de Manihot. A amostragem de raízes foi realizada 
conforme a metodologia descrita por Rodriguez-Amaya & Kimura.Os tratamentos 
testemunhas utilizando genótipos de mandioca apresentaram valores de proteína variando de 
0,73% a 1,58% e teor de matéria seca de 45,96 a 46,95%. Para os híbridos de Manihot foram 
encontrados teores de proteína entre 0,62% a 4,55% para o 464-01 e 452-08, respectivamente. 
A maioria dos híbridos apresentou teores de proteína das raízes acima de 2% chegando a 4%. 
O teor de matéria seca da raiz encontrado para os híbridos variaram de 27,29% a 46,35% para 
452-09 e 450-16, respectivamente. Somente um híbrido apresentou valor abaixo de 30%. A 
utilização de espécies silvestres de Manihot em programas de hibridação propiciam híbridos 
com alto teor de matéria seca e proteína nas raízes. 
 
Palavras Chave: Proteína, matéria seca, Manihot sp. 

Introdução 
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é a única espécie de valor comercial do 

gênero Manihot. É uma das mais importantes fontes de carboidratos para mais de 800 milhões 
de pessoas em vários países do mundo (FAO, 2014), devido a sua capacidade de produzir 
altas quantidades de amido em diferentes ecossistemas (OLIVEIRA, 2011). O pool gênico da 
mandioca apresenta uma notória pobreza em determinadas características economicamente 
importantes como resistência a insetos, doenças (BELLOTTI et al., 1999), além de baixo teor 
de proteínas (COCK, 1985). Segundo Fukuda et al. (2006), a mandioca apresenta em torno de 
30% de matéria seca nas raízes, já sendo encontrados genótipos com até 45% e seu teor de 
proteína variando entre 2% a 3% (CEBALLOS et al., 2006). Esse baixo teor de proteína 
encontrado na raiz de mandioca tem sido um fator limitante, já que a mesma é utilizada como 
alimento básico nas dietas de humanos e animais. Com isso surge a necessidade de estudos 
mais complexos relacionados à qualidade da raiz de mandioca. 

Uma alternativa para amenizar certas limitações encontradas na raiz na mandioca é o 
uso de híbridos obtidos de cruzamentos com espécies silvestres de Manihot. Carabali et al. 
(2010) e Akinbo et al. (2012), avaliando respectivamente acessos de M. esculenta subsp. 
flabellifolia e plantas resultantes de cruzamentos com a mesma, puderam observar que ela 
apresenta resistência à mosca branca, alto teor de matéria seca e proteína, fonte de resistência 
ao vírus do mosaico africano, resistência à bacteriose, resistência à antracnose e resistência ao 
mandoravá.  
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O objetivo desse trabalho foi avaliar a qualidade de raiz de híbridos intra e 
interespecíficos de Manihot a partir do cruzamento entre espécies silvestres de Manihot e 
cultivares de mandioca.  

 
 

Material e Métodos 
O experimento foi implantado no campo experimental da Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia, localizado em Cruz das Almas, em setembro de 2013. Foram avaliados 
um total de 27 materiais envolvendo genótipos de mandioca e híbridos intra e interespecíficos 
de Manihot. Os genótipos de mandioca são acessos da coleção mantida em campo, na 
Embrapa Mandioca Fruticultura, em Cruz das Almas – BA e os híbridos de Manihot oriundos 
do Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). 

O experimento foi instalado utilizando-se o delineamento de blocos aumentados de 
Federer (FEDERER, 1956). Foram 20 tratamentos regulares, sendo 18 híbridos de Manihot e 
dois genótipos de mandioca “Mani Branca” e “Kiriris”, que se repetiram apenas uma vez no 
bloco e sete tratamentos comuns utilizando cultivares e híbridos de Manihot se repetindo nos 
quatro blocos. Cada bloco era formado por 12 parcelas, sendo cada parcela constituída por 
quatro linhas, com nove plantas cada, totalizando 36 plantas por parcela, num total de 1.728 
plantas, espaçadas 1,0m x 0,7m, ocupando uma área de 1.210 m2. A época de avaliação foi 12 
meses após o plantio (MAP).  

A amostragem de raízes foi realizada conforme a metodologia descrita por Rodriguez-
Amaya & Kimura (2004). As raízes de mandioca foram colhidas nos campos experimentais 
da Embrapa e preparadas para análise no mesmo dia. Para cada repetição, foram colhidas 
todas as raízes de 12 plantas de mandioca. As raízes foram lavadas, secas, descascadas e 
trituradas em multiprocessador. Para a análise de umidade foi pesada 60 g de amostra, 
colocada em estufa com circulação de ar forçada a 70oC até peso constante (OLIVEIRA, 
2010). A matéria seca foi calculada subtraindo a porcentagem de umidade de 100. O teor de 
nitrogênio total foi determinado pelo método de micro-Kjeldahl de acordo com a metodologia 
descrita pelo Ministério da Agricultura (BRASIL, 2006) e o fator de 6,25 empregado para a 
conversão do nitrogênio detectado em proteína bruta. 

Os dados obtidos foram submetidos ao teste F da análise de variância e as médias dos 
tratamentos foram agrupados pelo teste de Scott-Knott a 5% de significância. 

 

Resultados e Discussão 
 
Os tratamentos testemunhas utilizando genótipos de mandioca apresentaram valores 

de proteína (PROT) variando de 0,73% a 1,58% e teor de matéria seca (TMS) de 45,96 a 
46,95% (Tabela 1).  Observa-se que esses genótipos apresentaram valores de PROT abaixo de 
2%, havendo necessidade de melhorar esse caractere para a qualidade da raiz que, segundo 
Ceballos et al. (2006), pode variar entre 2% a 3%. Esse baixo teor de proteína pode ter um 
efeito limitante na alimentação de milhões de pessoas que tem a mandioca como alimento 
básico, justificando a necessidade de cruzamentos com genótipos que possam contribuir para 
a melhora desse caractere na qualidade da raiz. O sucesso na obtenção de materiais superiores 
pode estar baseado na utilização de parentais silvestres de mandioca, pois algumas espécies 
possuem alto teor de proteína e matéria seca. 

Para os híbridos de Manihot foram encontrados PROT entre 0,62% a 4,55% para o 
464-01e 452-08, respectivamente (Tabela 1). A maioria dos híbridos apresentou valores de 
PROT acima de 2% chegando a 4%. O teor de matéria seca (TMS) encontrado para os 
híbridos variaram de 27,29% a 46,35% para 452-09 e 450-16, respectivamente. Somente um 
híbrido apresentou valor abaixo de 30% do indicado por Fukuda et al. (2006), sendo bastante 
promissor o uso desses genótipos em programas de melhoramento genético de mandioca. 
Akinbo et al. (2012), avaliando plantas resultantes do cruzamento M. esculenta com M. 
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esculenta subsp. flabellifolia retrocruzadas para M. esculenta, encontraram teor de matéria 
seca variando de 10,83 a 50,51%. 

 
 

Tabela 1.Valores médios para teor de matéria seca (TMS - %) e proteína de raiz (PROT - %) 
em genótipos de mandioca e híbridos intra e interespecíficos de Manihot com 12 meses após 
plantio. Cruz das Almas, 2015. 

GENÓTIPO TIPO TMS PROT 
452-09 R 27,290 g 2,632 a 
450-15 R 36,820 d 2,132 b 
488-05 R 38,580 d 1,682 b 
453-19 R 41,250 c 2,502 a 
458-05 R 46,250 a 2,052 b 
450-16 R 46,354 a 1,910 b 
485-02 R 44,854 a 4,000 a 
444-08 R 43,574 b 3,370 a 
464-01 R 41,744 c 0,610 b 
450-09 R 37,614 d 3,410 a 
482-02 R 46,217 a 2,622 a 
450-18 R 36,447 d 2,072 b 
488-02 R 45,027 a 3,942 a 
449-02 R 30,827 f 4,272 a 
452-01 R 37,397 d 3,352 a 
466-02 R 41,520 c 2,376 a 
Kiriris R 45,560 a 1,506 b 
466-01 R 32,710 e 2,456 a 
452-08 R 31,330 f 4,646 a 

Mani Branca R 43,310 b 0,986 b 
Poti Branca T 46,400 a 0,878 b 

Cigana T 45,963 a 1,580 b 
9624-09 T 46,953 a 0,733 b 

Cidade Rica T 46,200 a 0,860 b 
9783-13 T 46,130 a 1,133 b 

Mulatinha T 46,823 a 0,915 b 
98150-06 T 46,870 a 0,815 b 

Médias seguidas pelas mesmas letras nas colunas pertencem ao mesmo grupo pelo teste de 
Scott-Knott a 5% de significância. 
 

Conclusão 
A utilização de espécies silvestres de Manihot em programas de hibridação propiciam 

híbridos com alto teor de matéria seca e proteína nas raízes. 
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Temática: Melhoramento genético e biotecnologia 
 

Resumo 
Em condições de grande variação ambiental e com variabilidade genética, é esperada uma 
acentuada interação genótipos x ambientes. Desta maneira, quanto mais variáveis são as 
condições em que uma determinada cultura é cultivada, maiores são as chances de haver 
variações na expressão fenotípica da maioria dos caracteres de interesse agronômico dessa 
cultura. O objetivo do trabalho foi avaliar o comportamento de diferentes genótipos de 
mandioca de indústria na região oeste do estado de Santa Catarina. Os experimentos foram 
conduzidos durante três safras consecutivas (2010/11, 2011/12 e 2012/13), no município de 
Chapecó, SC. O clima é do tipo Subtropical Úmido com Verão Quente, segundo Köeppen, 
cuja simbologia é Cfa. Foram avaliados oito genótipos de mandioca de indústria no 
delineamento blocos casualizados com três repetições. Os caracteres avaliados foram 
produção de raízes (t/ha) e teor de amido nas raízes (%). Diante dos resultados pode-se 
concluir que os genótipos SCS254 Sambaqui, CETREC e Clone 422 se destacam pelo 
desempenho produtivo alcançado na região oeste de Santa Catarina e que o clone 422 
mostrou-se mais estável no decorrer das safras para ambos os caracteres avaliados. 
 
Palavras Chave:  Manihot esculenta; seleção; interação genótipos x ambientes. 
 

Introdução 
O ambiente em que um genótipo é cultivado afeta direta ou indiretamente o seu 

padrão fenotípico. Quanto mais variáveis são as condições em que uma determinada espécie 
cultivada, maiores são as chances de haver variações na expressão fenotípica da maioria dos 
caracteres de interesse agronômico da planta. Esse fenômeno é conhecido como interação 
genótipos versus ambientes (GxA), podendo ser um complicador nos trabalhos de 
melhoramento. 

No desenvolvimento de novos clones de mandioca, a interação genótipos x ambientes 
é uma constante. Em uma situação ideal os cultivares deveriam possuir adaptabilidade a 
vários ambientes e terem boa estabilidade no decorrer das safras, porém o fator interação, na 
maioria das vezes, faz com que os cultivares sejam indicados a ambientes específicos, por se 
adaptarem melhor a tais condições (Campbell & Jones, 2005). 

Este trabalho teve como objetivo avaliar o comportamento de diferentes genótipos de 
mandioca de indústria na região oeste do estado de Santa Catarina. 

 

 Material e Métodos 
Os experimentos foram conduzidos durante três safras consecutivas (2010/11, 

2011/12 e 2012/13), no município de Chapecó, região Oeste do estado de Santa Catarina, 
localizado à 27° 05’ 48’’ S de latitude, 52° 37’ 07’’ W de longitude e altitude de 659 metros. 
O clima é do tipo Subtropical Úmido com Verão Quente, segundo Köeppen, cuja simbologia 
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é Cfa. A temperatura média anual é 19,4ºC, variando de 14,6°C em junho a 24,1°C em 
fevereiro. A precipitação total anual média é 1624 mm e, bem distribuída. 

Foram avaliados oito genótipos de mandioca de indústria no delineamento blocos 
casualizados com três repetições. As parcelas foram compostas de 30 plantas dispostas em 
seis linhas de cinco plantas com área útil equivalente às doze plantas centrais. Os oito 
tratamentos foram compostos por cinco clones: 70 (raiz de película externa branca); 110 (raiz 
de película externa marrom); 118 (marrom clara); 422 (marrom); 530 (marrom), além dos 
cultivares SCS254 Sambaqui (branca) e SCS255 Luna (marrom) e uma testemunha CETREC 
(branca). Os caracteres avaliados foram produção de raízes (t/ha) e teor de amido nas raízes 
(%).  
 Os dados foram submetidos a análise de variância conjunta para safras e as médias 
foram comparadas pelo teste de Scott & Knott (1974) a 5% de probabilidade. 
 

Resultados e Discussão 
Na Tabela 1 é apresentado o resumo da análise de variância para todos os caracteres 

avaliados. As fontes de variação tratamentos, safras e a interação tratamentos x safras 
apresentaram efeitos significativos para ambos os caracteres estudados (Tabela 1).  

O coeficiente de variação ambiental (CV) foi de 4,1% para teor de amido e 16,9% 
para produção de raízes (Tabela 1). Os valores estão de acordo com o que é normalmente 
estimado para essas variáveis (Vidigal Filho et al., 2007; Cardoso et al., 2004). 

 
Tabela 1. Resumo da análise de variância dos dados referentes a produtividade de raízes 
tuberosas (t/ha) e teor de amido nas raízes de oito genótipos de mandioca para indústria. 
Chapecó (SC), safras 2010/11, 2011/2012 e 2012/13. 

  
Q.M. 

F.V. G.L. Produtividade (t/ha) Teor amido (%) 
Blocos/safras 6 20.20861 0.09125 
Tratamentos 7 40.35167** 8.87365** 

Safras 2 837.21097** 44.48222** 

Tratamentos x safras 14 22.22637* 4.90644* 

Resíduo 42 9.61575 1.54784 
Média   18.4 30.6 
C.V.(%)   16.9 4.1 

*;**: significativo a 5% e 1% de probabilidade pelo teste de F. 
 
Quanto a produtividade de raízes (Tabela 2), sete dos oito genótipos avaliados não 

diferiram estatisticamente entre si pelo teste de Scott & Knott a 5% de probabilidade, 
excetuando-se apenas o Clone 118 com a menor produção.  

O teor de amido das raízes de mandioca é uma característica importante, pois está 
relacionada ao rendimento industrial de diversos produtos derivados da mesma. Variações 
dessa característica podem ocorrer dependendo do cultivar, do local onde se cultiva, da idade 
e época de colheita (Fukuda et.al., 2006). No presente estudo, foram detectadas diferenças 
significativas entre os genótipos para este caractere. Destaque para os genótipos CETREC 
como sendo a de maior índice (32,1%), seguido pelo SCS254 Sambaqui, Clone 118 e Clone 
530 com teores médios de 31,0% de amido. 

A relação entre a produtividade de raiz e o teor de amido demonstram a superioridade 
do cultivar SCS254 Sambaqui quanto a produção de amido por hectare, atingindo o patamar 
de 6,85 toneladas frente a 5,92 toneladas do Clone 422 e 5,87 toneladas de amido por hectare 
da testemunha CETREC (Tabela 2). 
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Tabela 2. Médias oito genótipos de mandioca para produtividade de raízes tuberosas (t/ha) e 
teor de amido. Chapecó (SC), safras 2010/11, 2011/2012 e 2012/13. 

 
Médias  

Tratamentos Produtividade (t/ha) Teor amido (%) 
Clone 70 18.7 a 28.8 d 
Clone 110 17.3 a 30.2 c 
Clone 118 14.3 b 30.8 b 
SCS254 Sambaqui 21.8 a 31.4 b 
Clone 422 19.7 a 30.1 c 
Clone 530 18.4 a 31.0 b 
SCS255 Luna 18.4 a 30.2 c 
CETREC 18.3 a 32.1 a 
*:Médias seguidas das mesmas letras na coluna não diferem entre si pelo teste de Skott & Knott a 5% de 
probabilidade. 
 

A significância do efeito da interação (Tratamentos x Safras) indica que o 
comportamento dos clones foi influenciado distintamente pelas condições ambientais a que 
foram submetidos, neste caso, pelas diferenças ocorridas entre uma safra e outra. A presença 
de interação na cultura da mandioca é relatada por outros autores (Fukuda & Silva, 2003; 
Kvitschal et al., 2003). Nas Figuras 1 e 2 pode-se visualizar o comportamento dos oito 
genótipos em função das safras de avaliação. 

O clone 422 foi o que apresentou o comportamento mais estável entre as safras para 
os caracteres produtividade de raízes (Figura 1). O cultivar SCS254 Sambaqui destaca-se pela 
superioridade nas safras 2011/12 e 2012/13 (Figura1).  

 

 
Figura 1. Produção média de raízes (t/ha) de oito genótipos de mandioca de indústria em 
função das safras. Chapecó, SC, 2010/11, 2011/12, 2012/13. 

Na figura 2 é possível observar um decréscimo nos teores de amido para a maioria 
dos clones na safra 2011/212. Nas safras 2010/11 e 2012/13 destaca-se a testemunha 
CETREC e o clone SCS254 Sambaqui entre os que mais acumularam amido em suas raízes 
tuberosas. É relevante ressaltar que os clones 422, 70 e o cultivar SCS255 Luna foram os 
que apresentaram as menores variações nos teores de amido no decorre das três safras 
(Figura 2). 
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Figura 2. Teores médios de amido (%) de oito genótipos de mandioca de indústria em 
função das safras. Chapecó, SC, 2010/11, 2011/12, 2012/13. 
 

Conclusão 
- Os genótipos SCS254 Sambaqui, CETREC e Clone 422 se destacam pelo 

desempenho produtivo alcançado na região oeste de Santa Catarina. 

- O clone 422 mostrou-se mais estável no decorrer das safras para ambos os 
caracteres avaliados. 
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Tema: Mejoramiento Genético y Biotecnología 
 

Resumen  

 
El objetivo del estudio fue caracterizar 12 cultivares de mandioca, con el fin de detectar la 

presencia de genotipos duplicados, e identificar materiales promisorios para fitomejoramiento o su uso 
agroindustrial. Se utilizaron descriptores cualitativos y cuantitativos del porte de la planta, tallos, hojas 
y raíces.  

Con los datos obtenidos se realizó un Análisis de conglomerados mediante el método 
UPGMA, utilizando el índice de Gower como medida de similitud. Además, se realizó un ACM para 
determinar qué variables fueron más influyentes sobre la variabilidad entre los cultivares. Como 
resultado, los individuos evaluados formaron grupos discretos, que em general se correspondieron con 
los cultivares. Hubo diversidad morfológica entre los cultivares estudiados, y no existieron genotipos 
duplicados. No se registraron diferencias intracultivares significativas. 

El ACM permitió determinar aquellas variables que más contribuyeron a la variabilidad entre 
las accesiones. Se destacaron los descriptores nivel y tipo de ramificación, color de pecíolos y hojas, 
superficie radicular y porcentaje de retención de hojas, altura de plantas, hábito de crecimiento, 
número, peso total de raíces tuberosas y color de la peridermis de las mismas. 

Mediante el análisis estadístico multivariado se logró caracterizar y distinguir 12 cultivares de 
mandioca que resultan de interés para el Nordeste argentino.  
 
Palabras clave: mandioca, caracterización morfológica y agronómica, Nordeste argentino. 

Introducción 

 
La mandioca (Manihot esculenta Crantz) junto con el maíz, la caña de azúcar y el arroz 

constituyen las fuentes de energía más importantes en las regiones tropicales del mundo (Ceballos, 
2002). Además de ser utilizada como alimento (humano y animal) también se la emplea con fines 
industriales (Tonukari, 2004).  

La especie muestra una amplia variabilidad genética, que indica un alto grado de hibridación 
intraespecífica, por lo que existen numerosos cultivares que se distinguen a través de sus 
características morfológicas (Dominguez et. al, 1983). No obstante, la expresión de muchas de estas 
características es variable y profundamente influida por el efecto del ambiente. El efecto de 
interacción cultivar por ambiente es notable, y en algunos casos ocasiona que la arquitectura típica de 
un determinado cultivar, en un ambiente específico, cambie drásticamente cuando el mismo es 
plantado en otra localidad. Esta interacción cultivar por ambiente dificulta la descripción morfológica 
de la especie, así como la descripción del cultivar (Ceballos y De la Cruz, 2002). Esto lleva a que en 
las mismas colecciones de germoplasma se encuentren materiales duplicados, lo cual conlleva a una 
sobreestimación de la diversidad existente (Becerra y Paredes, 2000). 
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Para medir la variabilidad genética de una colección se puede realizar una caracterización 
morfológica. El proceso consiste en definir los caracteres cualitativos y cuantitativos de una muestra o 
variedad basándose en una lista de descriptores morfológicos (Ríos Lobo, 2006), y debe permitir 
diferenciar las accesiones de una especie.  

El presente trabajo tuvo como objetivo caracterizar 12 cultivares de mandioca, mediante el uso 
de descriptores morfológicos de tallo, hojas y raíces, con el fin de detectar la presencia de genotipos 
duplicados, e identificar materiales promisorios para fitomejoramiento o su uso agroindustrial. 

 
Materiales y Métodos 

 
Ubicación geográfica del estudio. La experiencia se realizó en la Estación Experimental 

Agropecuaria de INTA Corrientes, El Sombrero, Departamento de Empedrado, Corrientes, Argentina 
(27°40' S, 58°47' W). 

Caracterización climática. Según el sistema de Köppen, la provincia de Corrientes posee 
clima mesotermal, cálido templado, sin estación seca (Escobar et al., 1996).  

Caracterización edáfica. El suelo representativo del área de estudio pertenece a la Serie 
Treviño clasificado como Argiudol ácuico (Escobar et al., 1996).  

Tratamientos. Los cultivares empleados en el estudio corresponden a una colección situada 
en el campo experimental de la EEA INTA Corrientes, durante la campaña 2014-2015. Los mismos 
están detallados en la Figura 1.             

Variables analizadas. Para la caracterización se tuvieron en cuenta 18 descriptores 
cualitativos de planta entera, tallo, hoja y raíz, y 8 descriptores cuantitativos según se describe en 
Medina et al., 2012.  

Análisis de resultados. Los valores de las variables cuantitativas fueron tabulados y 
promediados. 

 Para el análisis integral de los datos cuantitativos y cualitativos, primero se categorizaron las 
variables cualitativas asignándole un número a cada una las características posibles, de manera de 
conformar una matriz capaz de ser procesada a través de un software. Con los datos obtenidos se 
realizó un Análisis de conglomerados mediante el promedio aritmético de grupos de pares no 
ponderados (UPGMA), utilizando el índice de Gower como medida de similitud entre las accesiones. 
Además, se realizó un Análisis de Correspondencia Múltiple (ACM) con el fin de determinar qué 
variables fueron las que mayor influencia tuvieron sobre la variabilidad. 

Ambos tipos de análisis se realizaron con el Software PAST (versión 3.7), obteniéndose 
fenogramas de distancia y biplots respectivamente. 

 
Discusión 

 
En la Tabla 1 se detallan los resultados obtenidos por cultivar, para las variables cuantitativas. 
 

Tabla 1. Valores medios de las variables cuantitativas por cultivar de mandioca. 

 
*RT domésticas según Montaldo et al. (1979). 

Clon Peso de raíces 
Tuberosas (RT) 

(Kg) 

N° RT N° RT  
domésticas* 

Almidón 
RT (%) 

Longitud 
RT (cm) 

Diámetro 
RT (cm) 

Lóbulosp
or hoja 

Retención 
foliar (%) 

Amarilla  5,13
 

15 5 26,89 27,56 4,25 7 13,67 

Verde S. Ana      4,93 11 5 29,81 34,74 4,56 8 9,00 

S. Catarina        4,83 12 7 30,16 30,15 4,45 9 37,33 

Concepción           4,43 11 6 33,73 29,18 4,43 6 10,67 

Manantiales          4,37 20 6 34,57 19,24 4,19 8 32,67 

CA-145                3,77 9 4 29,71 31,76 5,30 7 20,00 

V. Oliva           3,47 9 4 34,34 32,84 4,40 7 60,00 

Catiguá               2,93 12 3 29,35 27,61 4,06 6 17,33 

Roja                  2,53 8 2 31,34 31,78 3,97 7 12,33 

Eugenia               2,37 9 2 28,78 25,89 3,80 7 17,33 

Derqui                2,33 11 1 30,21 32,09 2,97 6 6,33 

Francisco            2,3 17 1 31,56 21,33 3,28 7 13,33 
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En el fenograma obtenido en el análisis de conglomerados, para una línea de corte de 0,27 y 
un coeficiente de correlación cofenético de 0,7875, se observó la formación de dos grupos bien 
definidos. Un grupo quedó constituido por 9 individuos pertenecientes a los cultivares Manantiales, 
Santa Catarina y Verde Santa Ana, en adelante denominado grupo 1. Estos cultivares se caracterizaron 
por no ramificar, lo cual los diferenció de los demás. El segundo grupo quedó conformado por 27 
individuos, que correspondieron a los restantes 9 cultivares estudiados (Figura 1). 

A su vez, el grupo 1 estuvo subdividido en 2 subgrupos. Por un lado Manantiales, que 
presentó pecíolos verde rojizos, superficie radical rugosa y peridermis radical marrón oscura. Por el 
otro lado, Santa Catarina y Verde Santa Ana presentaron pecíolos rojos, superficie radicular lisa y 
peridermis radical blanca (Figura 1).  

El grupo 2 se subdividió en cinco subgrupos. Los cultivares CA-145 y Amarilla se agruparon 
formando un subgrupo con pecíolos color verde claro. Por otro lado, Verde Oliva se separó de los 
restantes materiales por tener tallos verde claro y pecíolos amarillos. Los individuos del cultivar 
Concepción formaron otro subgrupo, caracterizado por tener plantas de porte bajo, tallos marrón claro 
y nivel de ramificación 3 (Figura 1). Los restantes dos subgrupos quedaron conformados por Catiguá y 
Eugenia por un lado, con pecíolos rojos y hojas verde oscuras. Por el otro Francisco, Derqui y Roja, 
con pecíolos rojo-verdosos y hojas verdes.   

La totalidad de los individuos evaluados formaron grupos discretos conformados por 
individuos correspondientes al mismo cultivar, sólo una muestra del cv. Roja se separa de sus 
congéneres a una distancia de 0,16. Esto indica que existe diversidad morfológica entre los cultivares 
estudiados, y no existen genotipos duplicados. No se registraron diferencias intracultivares 
significativas. 
 

 
Figura 1. Fenograma de distancia basado en el método UPGM y el índice de Gower, para 12 
cultivares de mandioca difundidos en Corrientes, Argentina. 

 
Análisis de correspondencia múltiple. El ACM permitió determinar aquellas variables que 

más contribuyeron a la variabilidad entre los cultivares. En dicho análisis, tres ejes explicaron el 
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78,5% de dicha variabilidad, siendo el eje 1 el más influyente con el 56,4%, seguido por el eje 2 con el 
13,45% de la variabilidad. 

En el eje 1, los descriptores nivel y tipo de ramificación, color de pecíolos y hojas, superficie 
radicular y porcentaje de retención foliar, fueron las más significativas para diferenciar las accesiones. 

En el eje 2, se destacaron altura, tipo y nivel de ramificación, hábito de crecimiento, número, 
peso total de raíces tuberosas y color de la peridermis de las mismas. 

 
Conclusión 

 
Mediante los métodos de análisis estadístico multivariado de los datos obtenidos con 18 

descriptores para caracteres cualitativos y 8 descriptores para caracteres cuantitativos, se pudo 
caracterizar y distinguir 12 cultivares de mandioca que resultan de interés para el Nordeste argentino. 
Como resultado de dichos análisis, no se hallaron genotipos duplicados entre los cultivares estudiados. 
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Temática: MELHORAMENTO GENÉTICO E BIOTECNOLOGIA 
 

Resumo 

A mandioca apresenta elevada variabilidade genética e é cultivada em todas as 
regiões do Brasil, para os mais diversos fins desde a raspa da mandioca e o 1/3 da parte aérea 
para alimentação animal, como as raízes para alimentação humana. O objetivo do trabalho foi 
caracterizar quatro variedades de mandioca através de descritores qualitativos (fenótipo) em 
ponto de colheita, segundo o hábito de consume da população, nas condições de Crato – 
Ceará. O experimento foi conduzido na Fazenda Matulão Bebida Nova, no município de 
Crato, CE no ano agrícola 2014/15, em condição de campo. Foi realizado o plantio em solo 
areno argiloso, em condições da área com relevo inclinado com precipitação pluviométrica no 
período de condução da cultura acumulada de 420mm aproximadamente. Os resultados dos 
dados demonstram que as raízes apresentam algumas características em comum como o 
tamanho pequeno de 32,10 ± 7,90cm de comprimento, diâmetro médio de 4,50 ± 1,40cm e 
cor da poupa branca. Podemos concluir que há variabilidade fenotípica entre os quatro 
acessos de mandioca. Os habitantes locais comumente consomem raízes pequenas, de 
menores diâmetros e com poupa branca ou creme. A mandioca conhecida como manteiga 
apresenta maior aceitação. 
 
Palavras Chave: Morfometria, Manihot esculenta, variabilidade genética 
 

Introdução 
A mandioca planta dicotiledônea da família das Euforbiáceas, cultivada 

mundialmente em cerca de 16 milhões de hectares, é uma das culturas mais importantes para 
os trópicos, em razão da grande amplitude de aplicação para a alimentação humana e animal 
(El-SHARKAWY, 2006). É excelente fonte de calorias, destacando se entre as principais 
culturas de alimentos energéticos, como arroz e milho (AGUIAR, 2003). 

A produção nacional de mandioca, em 2010, foi de 26,6 milhões de toneladas, 
produtividade média de 13,8 t ha-1 (IBGE, 2011). A produtividade média brasileira é baixa, 
quando comparada com o potencial produtivo da cultura, que pode atingir de 90 a 150 t ha-1 
de raízes tuberosas (COCK, 1979; IITA, 2005). 

A variabilidade genética em mandioca é muito grande, em razão do país ser o centro 
de origem e domesticação da cultura (OLSEN, 2004). Na cultura da mandioca, a interação 
variedade-ambiente é notável, tanto que uma mesma variedade pode se modificar conforme o 
ambiente em que é plantada, o que dificulta a caracterização da espécie (EMBRAPA, 2005). 

Trabalhos de caracterização e avaliação do germoplasma de mandioca são 
fundamentais para a sua utilização mais eficiente nos trabalhos de melhoramento, 
possibilitando a identificação de variedades com características superiores e herdáveis 
(GUSMÃO e NETO, 2008). Diante disso, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de 
caracterizar morfologicamente quatro variedades de mandioca, na época de colheita segundo 
hábito de consume da população, nas condições de Crato – CE. 
 

Material e Métodos 
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O experimento foi conduzido na Fazenda Matulão Bebida Nova, com área de 80 
hectares, no município de Crato, Ceará durante período de 04 de novembro de 2014 a 04 de 
junho de 2015, em condição de campo. Foi realizado o plantio em solo areno argiloso, em 
condições da área com relevo inclinado classificado como Latossolo Vermelho (EMBRAPA, 
2006). A precipitação pluviométrica no período de condução da cultura foi mais significativo 
no mês de março de 2015, com precipitado de aproximadamente 200mm. 
 

 
Figura 1. Precipitação pluviométrica no período de novembro/2014 a junho/2015, Crato, CE. 
 

Para a implantação do experimento foram utilizadas as cultivares de mandioca 
Manteiga, Paulistinha, Rosinha e Água Morna. No plantio utilizou-se manivas de 0,13 a 0,15 
m de comprimento e a profundidade de plantio foi de aproximadamente 0,10 m.  

Em relação ao manejo agroecológico adotou-se as seguintes práticas: técnica de curva 
de nível na área com diferença de cotas a cada 2 metros; o levante de camalhões para facilitar 
a capitação de água onde foram colocadas as manivas sementes; barreira vegetal com capim 
elefante; cultivo consorciado de mandioca, milho e feijão de corda; adubação orgânica 
utilizando esterco bovino; e rotação de culturas em decorrência da estação de seca e chuva. 

Foram avaliados quatro genótipos de mandioca de mesa: 1. Manteiga; 2. Paulistinha, 
3. Rosinha; e 4. Água Morna. O experimento foi conduzido em uma área total de quatro 
tarefas (12.100m2). O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados com 
quatro repetições. A parcela experimental foi composta por quatro linhas de plantio com dez 
plantas cada, espaçadas de 1,00 m entre linhas e 0,60 m entre plantas. A área útil constou das 
duas linhas centrais, ou seja, 12,00 m2. Por ocasião da colheita foram realizadas as avaliações 
fundamentadas aos caracteres qualitativos aferidos conforme adaptação de Fukuda & Guevara 
1998; Vieira et al., 2008. 
 

Resultados e Discussão 
As cultivares avaliadas são amplamente difundidas na região Sul do Ceará 

principalmente nos municípios de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha. São comercializadas 
em feiras livres e na Ceasa. As raízes apresentam algumas características em comum como o 
tamanho pequeno inferior a 32,10 ± 7,90cm de comprimento, diâmetro médio de 4,50 ± 
1,40cm, cor da periderme marrom e da poupa branca (Tabela 1). 
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Tabela 1. Fenótipo expresso pelas quatro cultivares de mandiocas mansas utilizadas para alimentação humana e animal, quanto aos 20 caracteres qualitativos 
que evidencia a variabilidade, comumente comercializadas em Crato, CE. 
Característica Água Morna Manteiga Rosinha  Paulistinha 
1. Crescimento Arbustiva Arbustiva Arbustiva Arbustiva 
2. Origem Agâmica e/ou sementes Propagação agâmica Propagação agâmica Propagação agâmica 
3. Cor do pecíolo foliar Verde Roxo Rosa Verde 
4. Número de lóbulos Sete Sete Cinco Cinco 
5. Variedades de lobos quanto a cor Verde escuro Verde escuro Verde escuro Verde escuro 
6. Pubescência no broto apical Ausência Presença Ausência Ausência 
7. Lóbulo primário (cm) 15,44 ± 1,23 17,58 ± 1,86 10,80 ± 1,30 11,21 ± 1,72 
8. Pecíolo foliar (cm) 22,21 ± 2,66 23,97 ± 4,01 12,51 ±1,08 18,10 ± 6,70 
9. Sistema Caulinar Subarbustivo ereto Subarbustivo ereto, Subarbustivo ereto, Subarbustivo ereto, 
10. Cor externa do caule Marrom claro Marrom claro Rosa Marrom claro 
11. Comprimento da filotaxia HP (cm) 3,50 – 5,00 2,50 – 3,50 3,00 – 4,00 2,50 – 3,00 
12. Cor do córtex caulinar Verde claro Verde claro Rosado Verde claro 
13. Hábito de ramificações Tricotômico Dicotômico Tetratômico Dicotômico 
14. Sistema Radicular Múltiplo Múltiplo Múltiplo Múltiplo 
15. Presença de pedúnculo na raiz Pedunculada Mista Mista Séssil 
16. Cor externa da raiz Marrom clara Marrom escura Marrom clara Branca 
17. Cor da periderme (película) das raízes Marrom escura Marrom escura Marrom clara Marrom clara 
18. Cor da polpa da raiz Branca Branca Branca Branca 
19. Comprimento médio de raiz (cm) 21,20 ± 4,70 32,10 ± 7,90 26,12 ± 6,80 16,10 ± 4,70 
20. Diâmetro médio de raiz (cm) 4,50 ± 1,40 5,5 ± 2,10 5,2 ± 3,10 4,90 ± 2,1 
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Conclusão 

Há variabilidade fenotípica entre os quatro acessos de mandioca. 
Os habitantes locais comumente consomem raízes pequenas, de menores diâmetros e 

com poupa branca ou creme. 
A mandioca conhecida como manteiga apresenta maior aceitação. 
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Temática: Melhoramento genético e Biotecnologia 
 

Resumo  
A mandioca de mesa (Manihot esculenta Crantz) apresenta grande variabilidade 

genética. Os acessos genéticos da coleção de trabalho da Epagri/EEUr já avaliados 
corroboram esta afirmação por apresentarem grande variabilidade fenotípica. Muitos acessos 
genéticos possuem potencial para tornarem-se variedades comerciais após seleção criteriosa 
e/ou para uso em programas de melhoramento, sendo eminente o desenvolvimento de formas 
de multiplicação e conservação deste germoplasma. Logo, o objetivo principal deste trabalho 
foi desenvolver ferramentas que otimizem as etapas iniciais de um sistema de 
micropropagação aplicados à mandioca de mesa. Foi desenvolvido um protocolo de indução 
de brotamento de gemas a partir de segmentos de manivas em condições semi-assépticas (ex 
vitro), no qual se obteve 70,33% de brotações originadas na primeira coleta, possibilitando 
ainda mais duas coletas em intervalos de 7 (sete) dias. Em média cada brotação originou 5 
explantes (4 segmentos nodais e 1 apical) para serem utilizados na etapa de 
desinfecção/isolamento e obtenção de plantas axênicas. Para desinfecção/isolamento in vitro, 
o protocolo mais eficiente foi aquele em que os explantes foram submetidos à imersão em 
álcool (70%) durante 1,5 minutos e na sequência a 3 minutos em hipoclorito de sódio (2,5% 
de cloro ativo), atingindo-se 90% de explantes desinfetados e formação de plântulas axênicas. 
 
Palavras Chave: Mandioca de mesa, semi-assépticas, plântulas axênicas, micropropagação. 

Introdução 
A Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina-

Epagri/Estação Experimental de Urussanga, vem avaliando nos últimos anos uma coleção de 
trabalho de acessos de mandioca de mesa que apresenta grande diversidade fenotípica. Esta 
constatação possivelmente possibilitará avanços quanto à valorização da cultura como 
alimento, pela possibilidade de agregação de valor, bem como para a produção de biomassa 
para produtos de interesse industrial específico.  

Assim, desenvolver formas eficientes de conservação e de multiplicação destes 
recursos genéticos são desafios prementes. O uso de abordagens biotecnológicas (técnicas de 
micropropagação) torna-se fundamental como estratégia para a multiplicação em larga escala 
e a conservação deste germoplasma, possibilitando a disponibilização deste aos programas de 
melhoramento, propagação massal e distribuição de material reprodutivo com alta qualidade 
genética e fitossanitária. 
            Nos sistemas de micropropagação, a etapa limitante de todo processo se refere à 
definição de protocolos eficientes e simplificados de desinfecção e isolamento de explantes 
“in vitro”. Assim, o objetivo deste trabalho foi desenvolver e propor protocolos otimizados 
para obtenção de brotações matrizes e de desinfecção e isolamento de explantes no 
estabelecimento de culturas axênicas de mandioca de mesa (M. esculenta).  
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Material e Métodos 
Indução da brotação de gemas de manivas de mandioca de mesa (M. esculenta) em sistema 
semi-asséptico (ex vitro): Ramificações de mandioca de mesa de cinco acessos genéticos 
diferentes (acessos 74, 58, 60, 52 e 81), pertencentes ao BAG da Epagri, foram coletadas de 
plantas com 8 meses, produzidas sob manejo convencional e armazenadas durante dois meses 
sob sombreamento. Estas foram segmentadas em manivas com tamanhos de 15-20 cm, 
contendo de 3 a 5 gemas axilares e/ou de 5 a 10 cm, contendo uma ou duas gemas axilares e 
submetidas à desinfecção prévia pela imersão em solução de BENLAT 0.1% (w/v) durante 
trinta minutos. Em seguida, foram plantadas em bandejas plásticas transparentes (150x250x50 
mm) desinfetadas internamente com hipoclorito de sódio (2,5% de cloro ativo), tendo como 
substratos folhas triplas de papel toalha e/ou areia lavada (camada de 3 cm) esterilizados e 
umedecidos com água destilada esterilizada. As bandejas foram fechadas (sistema semi-
asséptico) e mantidas em sala de crescimento (temperatura de 25ºC±2, fotoperíodo de 16 
horas e UR≈70%), e nebulizadas com água destilada esterilizada a cada dois dias e solução de 
BENLAT 0,1% (w/v) a cada três dias. As brotações foram removidas a partir do sétimo dia e 
subsequentemente em intervalos de sete dias. As avaliações foram diárias, do quinto ao 
décimo dia após a implantação, quanto a: percentual de gemas viáveis brotadas para cada tipo 
de segmento; número de explantes (segmentos nodais e apicais); percentual de inibição de 
brotamento de gemas pela dominância apical e aparecimento de contaminações. 
Protocolo de desinfecção/isolamento in vitro de explantes de mandioca de mesa obtidos de 
brotações produzidas em condições semi-assépticas (ex vitro): As brotações obtidas, 
desprovidas de folhas, foram lavadas com detergente neutro em água corrente e submetidas 
aos seguintes tratamentos de desinfecção em câmara de fluxo laminar por imersão em álcool 
(70%) e na sequência imersão em hipoclorito de sódio (2,5% cloro ativo), por diferentes 
períodos de tempo respectivamente: T1- Álcool por um minuto e hipoclorito por três minutos; 
T2- Álcool por um minuto e hipoclorito por cinco minutos; T3- Álcool por um minuto e trinta 
segundos e hipoclorito por três minutos; T4- Álcool por um minuto e trinta segundos e 
hipoclorito por cinco minutos. Em seguida, as brotações foram lavadas 5 vezes com água 
destilada esterilizada, seccionadas em segmentos nodais e apicais de 0,8 a 1,0 cm de 
comprimento e inoculados em tubos de ensaio (20 x 150 mm), contendo 5 ml de meio MS, 
suplementado com 3% (w/v) de sacarose e 0,2% (w/v) de fitagel, com pH ajustado para 5,8 e 
autoclavados. As culturas foram mantidas em sala de crescimento, sendo avaliadas quanto ao 
percentual de explantes limpos (desinfetados), mortos e/ou contaminados.  
Análise estatística: Os experimentos foram instalados em delineamento completamente 
casualizado. Os resultados foram analisados estatisticamente através de análise de variância 
simples (ANOVA), com separação de médias pelo teste de Tukey, ao nível de significância 
de 5% (p≤0,05). Os cálculos foram realizados com o auxílio do software estatístico StatPlus 
2009. 

Resultados e Discussão 
Indução da brotação  de gemas de segmentos de manivas de mandioca de mesa (M. 
esculenta) em sistema semi-asséptico (ex vitro): 

A etapa de desinfecção/isolamento de explantes e consequente obtenção de culturas 
axênicas são cruciais para o desenvolvimento de sistemas eficazes de micropropagação. No 
presente trabalho foi desenvolvido um sistema eficiente de obtenção de brotações matrizes em 
condições semi-assépticas, o qual permitiu a obtenção de explantes (ápices e segmentos 
nodais), para a etapa de desinfecção/isolamento in vitro e consequente obtenção de plântulas 
axênicas. 

Os experimentos indicaram que a areia de rio lavada e esterilizada foi o substrato 
mais adequado à indução de brotações, pois não favoreceu o aparecimento de contaminantes 
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saprofíticos e permitiu o pleno desenvolvimento das gemas e formação de brotos, 
principalmente por manter a umidade interna e do substrato em níveis mais adequados. 

A indução de brotação (%) em segmentos de manivas contendo de 3 a 5 gemas de 
diferentes acessos variou de 72,63 a 90,70% dependendo do acesso (dados não apresentados). 
Esta amplitude nas taxas de brotamento evidenciou diferenças na capacidade de brotamento 
das gemas, possivelmente devido às condições fisiológicas (vigor) das plantas matrizes. Neste 
tipo de segmento, ocorreu somente brotação da gema mais distal, sendo as demais inibidas, 
caracterizando efeito de dominância apical (TAIZ & ZEIGER, 2009). Contrariamente, em 
segmentos com até duas gemas, este efeito inibitório não foi observado, havendo brotação 
homogênea de todas as gemas axilares viáveis. 
            Segmentos de manivas com 1 a 2 nós foram os mais adequados e eficientes no sistema 
preconizado, atingindo-se 70,33% de brotamento (Tabela 1). Nestes, todas as gemas viáveis 
brotaram uniformemente e após 7 dias formaram novas brotações, sendo possível a realização 
de até 3 coletas em intervalos de 7 dias entre uma e outra. Cada brotação gerou em média 5 
explantes (quatro segmentos nodais e um apical).  
 
Tabela 1- Percentual de indução de brotação de gemas de segmentos de manivas de mandioca de mesa 
(M. esculenta - acesso 52) contendo 1 ou 2 gemas, em dois diferentes substratos sob condições semi-
assépticas, avaliados diariamente durante 10 dias a partir do quinto dia de implantação. 

Substratos 
Tempo (dias) 

5 6 7 8 9 10 
Areia Z53,67 56,67 59,33 63,00 64,33 70,33a 

Papel toalha  37,33 38,67 43,00 43,00 54,00 61,00a 
ZValores (%) representam a média de três repetições, que continham no mínimo 23 gemas pré-
existentes cada. Letras iguais na mesma coluna não diferem significativamente entre si, de acordo com 
o teste de Tukey (p≤ 0,05). 
 

Este protocolo possibilitou a obtenção de brotações em maior quantidade e com 
melhor qualidade fitossanitária, facilitando e aumentando a eficiência na obtenção de 
plântulas axênicas. Outros trabalhos de micropropagação de mandioca citam sistemas 
diferentes de indução de brotações jovens em segmentos de ramos, notadamente baseados nos 
trabalhos de Silva (2004) e/ou fundamentados em pequenas adaptações deste (BARRUETO 
CID et al., 2007). Nestes a etapa de indução foi realizada em casas de vegetação, telados e/ou 
em câmaras de propagação acelerada (SOUZA et al., 2009).         
 
Desenvolvimento de protocolo de desinfecção/isolamento in vitro de explantes de mandioca 
de mesa obtidos de brotações produzidas em condições semi-assépticas (ex vitro): 

O tratamento 3 foi o mais eficiente e de menor efeito fitotóxico sobre as brotações 
para a desinfecção, obtendo-se  90% de culturas axênicas (Tabela 2). Os tratamentos com 
tempo de imersão superior a 3 minutos em hipoclorito de sódio afetaram a viabilidade dos 
explantes.  

Salienta-se que o sucesso deste simples e prático processo de desinfecção deveu-se 
também à qualidade sanitária das brotações obtidas no sistema semi-asséptico preconizado, 
uma vez que em outros protocolos de desinfecção utilizados em outros estudos, foi necessária 
também a utilização de substâncias com efeito antifúngico, antibacteriano e/ou alto poder 
biocida (e.g. Claforam, Benlate e PPM™- Plant Preservative Mixture), tanto nos 
procedimentos de desinfecção das brotações quanto nos meios de cultura utilizados no 
isolamento dos explantes e mesmo assim, não garantiram a assepsia total das culturas 
(BARRUETO CID et al., 2007). Ressalta-se ainda que no procedimento descrito acima, 
utilizado por Barrueto et al. (2009), a inoculação nos meios contendo as várias substâncias 
citadas, foi somente a primeira etapa (duração de 15 dias) no processo de obtenção de culturas 
axênicas, sendo os explantes após este período retirados desta condição e submetidos a uma 
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nova etapa de desinfecção com hipoclorito de sódio por 10 minutos e inoculação em meio 
fresco. 
Tabela 2- Efeito de diferentes tempos de imersão em álcool 70% e em solução comercial de 
hipoclorito de sódio (2.5% de cloro ativo) sobre a desinfecção de explantes (segmentos nodais e/ou 
apicais) de mandioca de mesa (M. esculenta - Acesso 52), oriundas de brotações obtidas em condições 
semi-assépticas. 

Tratamentos Limpos (%) Contaminados (%)    Mortes (%) 

       1 Z70,4 bc  29,6 bc                   12,1 a 

       2   80,0 ab  20,0 ab 30,0 b 

       3   90,0 a 10,0 a 27,5 b 

      4   60,0 c 40,0 c 45,0 c 
ZMédia de quatro repetições, que continham no mínimo dez explantes (segmentos nodais e/ou apicais), 
seguidas pela mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si, de acordo com o teste de 
Tukey (p≤ 0,05). 
 
            Para o acesso genético usado neste estudo (acesso 52), o protocolo definido se 
mostrou o mais eficiente e menos nocivo aos explantes. Após 45 dias de isolamento e cultivo 
in vitro, as microplantas axênicas produzidas apresentaram crescimento suficiente para serem 
utilizadas como fonte de explantes (e.g. ápices e segmentos nodais), para dar continuidade aos 
experimentos de micropropagação (multiplicação, enraizamento e aclimatação) e de 
conservação in vitro.         

Conclusão 
Foi desenvolvido um sistema otimizado para indução de brotações matrizes em 

condições semi-assépticas com o uso de segmentos de manivas com até duas gemas em 
substrato areia esterilizada. Este sistema permitiu a obtenção de explantes (segmentos nodais 
e apicais) para obtenção de culturas axênicas. 

O sucesso de estabelecimento de culturas axênicas em meio MS semi-sólido 
acrescido de 3% de sacarose foi possível em função da definição de um protocolo eficiente e 
simplificado de desinfecção de explantes obtidos de brotações induzidas em sistema semi-
asseptico. 
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Temática: Melhoramento genético e biotecnologia 
 

Resumo  
Este trabalho teve como objetivo avaliar os aspectos agronômicos de variedades de 

mandioca de mesa biofortificadas, cultivadas nas condições edafoclimáticas do Estado do 
Acre. Foram avaliadas quatro variedades lançadas pela Embrapa Mandioca e Fruticultura 
Tropical (BRS Dourada, BRS Jari, BRS Gema de ovo e BRS Kiriris) e dois híbridos (2003 
03-15 e 2003 14-11), aos seis e aos oito meses após o plantio. As características avaliadas 
foram massa da parte aérea (MPA), massa do terço superior (MTS), número de raízes (NR), 
produtividade (PR), comprimento das raízes (CR), diâmetro das raízes (DR), teor de massa 
seca (TMC) e teor de amido (TA). Aos seis meses, foi possível observar diferenças 
significativas apenas para MPA, NR e DR, destacando-se BRS Gema de ovo com 31,0 t.ha-1 
de parte aérea, BRS Dourada com 13,14 raízes/planta e, BRS Jari com raízes com 15,86cm de 
diâmetro. A superioridade destes materiais para MPA, NR e DR foi mantida na avaliação aos 
oito meses após o plantio. Neste período, também foi possível identificar diferenças 
significativas para massa de MTS e PR, destacando-se as variedades BRS Gema de ovo, com 
12,6k t.ha-1 de MTS e BRS Kiriris e BRS Dourada para PR, as quais apresentaram 
respectivamente, 29,71 e 23,20 t.ha-1. 

Palavras chave: Mandiocas biofortificadas, avaliação agronômica, Manihot esculenta. 

 

Introdução 

No Acre, a mandioca é uma das culturas mais importantes, sendo principalmente 
comercializada na forma de farinha. Porém este produto não é competitivo, em todos os 
mercados. Assim, a comercialização de mandiocas de mesa com alto teor de beta caroteno é 
uma alternativa importante de mercado além de agregar valor nutricional ao produto. Além 
disso, conforme Cardoso et al. (2004), os genótipos de mandioca utilizados pelos agricultores, 
apresentam baixo potencial produtivo de raízes, fazendo-se necessária a avaliação e 
identificação de materiais mais indicados para cultivo, permitindo o retorno econômico aos 
produtores. Este é um fator muito importante a ser considerado, pois segundo Lessa et al. 
(2013), uma das principais causas da baixa produtividade da cultura, além da falta de manejo 
básico, como a calagem, a adubação e o controle de pragas e doenças, é a utilização de 
material vegetal de baixo potencial produtivo. 

De acordo com Aguiar (2003), em cultivos de mandioca de mesa, as colheitas são 
realizadas mais cedo, variando de 10 a 12 meses após o plantio. Segundo Perreira et al. 
(1985), as colheitas realizadas neste período permitem a comercialização de raízes menos 
fibrosas e com boa qualidade culinária, além de apresentam produtividade satisfatória. 

Apesar de a mandioca ser rica em carboidratos, ela é pobre em nutrientes e vitaminas. 
Assim, a biofortificação, processo de melhoramento genético que confere maior valor 
nutricional às culturas, proporciona maior qualidade ao produto. No caso das mandiocas, a 
biofortificação tem sido conduzida ao aumento dos teores de carotenóides como betacaroteno, 
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precursor da vitamina A, correlacionado com a coloração amarelada da polpa das raízes, e de 
teores de licopeno, que possui ação antioxidante (MEZETTE, 2007). 

Deste modo, este trabalho teve como objetivo avaliar os aspectos agronômicos, 
principalmente produtivos, de variedades de mandioca de mesa biofortificadas em duas 
épocas de colheita, cultivadas nas condições edafoclimáticas do Estado do Acre.  

 

Material e Métodos 
O experimento foi conduzido no campo experimental da Embrapa Acre, localizado 

em Rio Branco, AC, no período de 2014 a 2015. Foram avaliadas agronomicamente quatro 
variedades lançadas pela Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical (BRS Dourada, BRS 
Jari, BRS Gema de ovo e BRS Kiriris) e dois híbridos (2003 03-15 e 2003 14-11). Foram 
avaliadas as seguintes características: estande, peso da parte aérea, peso do terço superior, 
diâmetro de raízes, comprimento de raízes, teores de matéria seca e de amido.  

As avaliações foram realizadas aos seis e aos oito meses após o plantio, quanto às 
variáveis: massa da parte aérea (MPA, t.ha-1), massa do terço superior (PTS, t.ha-1), número 
de raízes por planta (NR), produtividade de raízes (PR, t.ha-1), comprimento das raízes (CR, 
cm), diâmetro das raízes (DR, cm), teor de massa seca (TMS, %) e teor de amido (TA, %). 

Para a avaliação da parte aérea, as plantas foram cortadas rente ao solo e pesadas com 
auxílio de balança digital tipo gancho. Para a avaliação do terço superior, as plantas foram 
cortadas a partir da primeira ramificação. A análise do teor de matéria seca e de amido foi 
realizada através do método da balança hidrostática conforme metodologia proposta por 
Kawano et al. (1987). Para tanto, amostras de 5,0 kg de raízes de seis plantas, foram pesadas 
no ar e em seguida, depositadas em cesto acoplado à balança hidrostática e submersas em um 
tanque contendo água. Para o cálculo dos teores de massa seca (TMS) e de amido (TA), 
foram utilizadas as fórmulas: TMS = 158,3 x [peso no ar / (peso no ar - peso na água)] - 142 e  
TA = TMS - 4,65.  A avaliação do ND foi realizada em uma amostra de quatro plantas por 
sub-parcela. O DR e o CR foram avaliados utilizando-se amostras compostas de cinco de 
raízes de quatro plantas por sub-parcela. 

Adotou-se o delineamento estatístico de blocos ao acaso com três repetições. Os seis 
genótipos representaram os tratamentos. As parcelas experimentais foram constituídas de 
quatro fileiras de plantas, espaçadas 1,0 m entre linhas e 1,0 m entre plantas com 10 plantas 
por fileira. A área das sub-parcelas foi constituída de 16 plantas, sendo úteis as quatro 
centrais. Foi realizada a análise de variância, as médias foram comparadas por meio do teste 
de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Resultados e Discussão 
Aos seis meses após o plantio, foi possível observar diferenças significativas apenas 

para: massa de parte aérea (MPA), número (NR) e diâmetro de raízes (DR), destacando-se 
BRS Gema de ovo com 3,10kg/planta de parte aérea, BRS Dourada com 13,14 raízes/planta e 
BRS Jari, com 15,86cm de diâmetro, em média (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Avaliação agronômica de genótipos de mandioca de mesa nas condições 
edafoclimáticas do Estado do Acre, aos seis meses após o plantio. 
Genótipo MPA  

(t.ha-1) 
MTS 

 (t.ha-1) 
NR PR  

(t.ha-1) 
CR 

 (cm) 
DR  
(cm) 

TMS  
(%) 

TA  
(%) 

BRS Dourada 24,2a 10,2a 13,14a 20,26a 28,33a 14,20ab 36,02a 31,41a 
2003 03-15 8,7b 4,4a 5,61b 18,81a 22,66a 13,33b 33,34a 28,73a 
2003 14-11 19,4ab 9,3a 7,55ab 21,71a 28,93a 15,06ab 34,79a 30,18a 
BRS Jari 19,3ab 13,9a 11,0ab 23,74a 25,53a 15,86a 35,26a 30,65a 
BRS Kiriris 27,7a 12,9a 9,44ab 26,70a 33,60a 15,33ab 35,46a 30,85a 
BRS Gema de ovo 31,0a 13,1a 9,94ab 19,66a 34,33a 13,86ab 33,47a 28,86a 
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CV(%) 7,87 9,23 10,17 15,80 8,30 2,30 4,90 5,62 
MPA = massa da parte aérea, MTS = massa do terço superior, NR = número de raízes por planta, PR =produtividade 
de raízes, CR = comprimento das raízes, DR = diâmetro das raízes, TMC = teor de massa seca e TA = teor de amido. 
Médias seguidas de letras distintas, na coluna, diferem entre si pelo teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 
A superioridade destes materiais para as variáveis MPA, NR e DR foi mantida na 

avaliação aos oito meses após o plantio. Além dessas variáveis, neste período também foi 
possível identificar diferenças significativas para massa do terço superior da parte aérea 
(MTS) e produtividade de raízes (PR). Neste período, destacaram-se as variedades: BRS 
Gema de ovo, com 30,2 t.ha-1 de MPA e 12,6 t.ha-1 para MTS; BRS Kiriris e BRS Dourada 
para a variável PR, as quais apresentaram respectivamente, 29,71 e 23,20 t.ha-1 (Tabela 2). 
Estes dados estão de acordo com os obtidos por Aguiar et al. (2011), segundo os quais, 
maiores rendimentos quanto à produção e qualidade das raízes tuberosas de mandioca, são 
obtidos à partir de oito meses após o plantio.    

 
Tabela 2. Avaliação agronômica de genótipos de mandioca de mesa cultivadas nas condições 
edafoclimáticas do Estado Acre, aos oito meses após o plantio. 

Genótipo MPA 
(t.ha-1) 

MTS 
 (t.ha-1) 

NR PR  
(t.ha-1) 

CR 
(cm) 

DR 
(cm) 

TMS  
(%) 

TA  
(%) 

BRS Dourada 27,1ab 7,6bc 8,94a 23,20ab 25,66a 4,56ab 36,62ª 32,01ª 
2003 03-15 17,1bc 3,2c 4,97b 12,68c 21,80a 4,15c 33,25ª 28,64ª 
2003 14-11 17,3bc 7,8b 6,27ab 15,28c 18,06a 4,84ab 32,07ª 27,46ª 
BRS Jari 14,8c 6,7bc 6,64ab 19,77bc 23,33a 5,39ª 32,85ª 28,24ª 
BRS Kiriris 27,2ab 9,2ab 8,02ab 29,71ª 27,60a 5,05ab 36,09ª 31,48ª 
BRS Gema de ovo 30,2a 12,6a 6,80ab 15,02c 26,33a 4,35ab 39,29ª 34,68ª 
CV(%) 19,33 20,43 17,81 19,64 14,90 7,88 8,78 10,11 
MPA = massa da parte aérea, MTS = massa do terço superior, NR = número de raízes/planta, PR = produtividade 
de raízes, CR = comprimento das raízes, DR = diâmetro das raízes, MS= teor de massa seca e A = teor de amido. 
Médias seguidas de letras distintas, na coluna, diferem entre si pelo teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
 

De acordo com os resultados, observou-se que a variedade BRS Kiriris juntamente da 
BRS Dourada destacaram-se das demais variedades em relação aos parâmetros de raiz 
(Tabela 2). Passos et al. (2014), também observaram a superioridade das variedades BRS 
Kiriris e BRS Dourada com relação a produtividade de raiz ao compararem com outras 
variedades de mandioca para mesa, no sistema convencional de preparo do solo,  por meio de 
duas gradagens (uma pesada e outra niveladora). Aos 12 meses após o plantio, estes autores 
observaram que a BRS Kiriris atingiu 46,53 t.ha-1 e a BRS Dourada 40.56 t.ha-1 de raiz. No 
presente trabalho, apesar de nas duas épocas, não ter sido observada diferença significativa 
para massa seca e amido, as variedades BRS Dourada e BRS Kiriris também apresentaram 
elevados teores para estas variáveis. De acordo com os resultados, aos oito meses após o 
plantio, a variedade BRS Kiriris apresentou 32,01% de amido e 36,62% de TMS e a BRS 
Dourada, 31,48% de amido e 36,09 de TMS (Tabela 2). Segundo Conceição (1987), o ideal é 
que raízes tuberosas de mandioca apresentem pelo menos 30% de amido. Assim, estas duas 
variedades atendem a este critério, precocemente aos seis meses (Tabela 1) após o plantio 
com 30,85% (BRS Kiriris) e 31,41% (BRS Dourada). 

Em termos de produção de parte aérea, a variedade BRS Gema de Ovo apresentou 
desempenho superior ao das demais variedades testadas. Silva et al. (2012), também 
observaram a superioridade da variedade BRS Gema de ovo com relação ao peso da parte 
aérea (18,7 t.ha-1) submetida à adubação e a colheita foi realizada entre julho\outubro de 
2011. Segundo este autor, a produção da parte aérea é fator importante, tanto para produção 
de forragem para alimentação animal, como material de propagação vegetativa. A BRS Gema 
de Ovo, apesar de não ter se destacado com relação à produtividade de raízes, apresentou 
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elevados teores de massa seca (39,29%) e de amido (34,68%) aos oito meses após o plantio 
(Tabela 2). 

 

Conclusão 

As cultivares BRS Kiriris e BRS Dourada destacaram-se das demais variedades em 
relação aos parâmetros de raiz e a BRS Gema de ovo destacou-se pela produção de parte 
aérea.  
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Temática: Melhoramento genético e biotecnologia 
 

Resumo  

 
O uso de raízes de mandioca com boas características culinárias é uma alternativa 

de diversificação para o mercado de mandioca no Acre, uma vez que no estado este produto 
é destinado principalmente para a produção de farinha. O objetivo desse trabalho foi avaliar 
o cozimento e características tecnológicas em variedades de mandioca de mesa 
bifortificadas aos seis e oito meses após o plantio. Para o teste de cozimento, foi utilizado o 
cozedor Mattson modificado, na qual toletes de mandioca (2x1x1cm) foram posicionados 
abaixo de 24 pinos de 40g e submersos em água sob fervura. O tempo de cozimento foi 
considerado aquele em que 50% dos pinos mais um, abaixaram, sendo que o tempo máximo 
de observação foi estabelecido em 30 minutos. Após o cozimento foram avaliados os 
parâmetros: cor da polpa, firmeza da polpa, ganho de peso pós-cozimento, plasticidade e 
pegajosidade. De acordo com os resultados, as variedades avaliadas não apresentaram 
cozimento satisfatório. Para informações mais consistentes são necessárias mais avaliações 
diferentes anos e épocas de colheita para ratificar e verificar a repetitividade avaliação do 
período de cozimento.  
 
Palavras Chave: mandioca de mesa, seleção, tubérculos biofortificados, Manihot esculenta.  

Introdução 

No Acre, a mandioca é uma das culturas agrícolas mais importantes, sendo 
principalmente comercializada na forma de farinha. Porém este produto não é competitivo 
em todos os mercados. As mandiocas de mesa com tubérculos de polpa amarela são 
bastante apreciadas no mercado local, sendo que esta coloração é correlacionada com a 
presença de betacaroteno, precursor da vitamina A (MEZETTE, 2007). A intensidade da 
coloração da polpa dessas raízes é proveniente da biofortificação, resultado do 
melhoramento genético de plantas que visa agregar valor nutricional aos alimentos. Assim, 
a comercialização de mandiocas de mesa biofortificadas com alto teor de betacaroteno é 
uma alternativa importante de mercado, além de disponibilizar um alimento enriquecido 
nutricionalmente e que já faz parte da dieta da população local. 

As variedades de mandioca de mesa adequadas ao consumo in natura são aquelas 
que apresentam boas características sensoriais e melhores padrões de cozimento, o que 
ocorre nos primeiros meses de colheita (RIMOLDI et al., 2006; OLIVEIRA; MORAIS 
2009).  Um dos fatores importantes na qualidade culinária de mandioca de mesa é o tempo 
de cozimento, por estar favoravelmente correlacionado com o padrão de massa cozida 
(LORENZI, 1994). Oliveira et al. (2005) relatam que o tempo ótimo para cozimento de 
raízes de mandioca de boa qualidade deve ser inferior a 30 minutos. Outras características 
importantes para mandiocas de mesa, além do tempo de cozimento, é a textura, a 
plasticidade e a pegajosidade da massa da raiz (LORENZI 1994).  
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O objetivo desse trabalho foi avaliar variedades de mandioca de mesa 
biofortificadas quanto ao cozimento e características tecnológicas de raízes colhidas aos 
seis e oito meses após o plantio. 

 

Material e Métodos 

As avaliações foram conduzidas no Laboratório de Tecnologia de Alimentos da 
Embrapa Acre. Para a avaliação da porcentagem de toletes cozidos foi utilizado o cozedor 
Mattson modificado, seguindo a metodologia descrita por Oliveira et al. (2005), na qual 
toletes de mandioca medindo 2x1x1cm são posicionados abaixo de um pino com peso 
constante e submersos em água destilada sob fervura. O tempo de cozimento foi 
considerado quando 50% dos pinos mais um abaixaram, sendo o tempo máximo de 
observação, estabelecido em 30 minutos. O cozedor Mattson é composto de 24 pinos, cada 
um calibrado em 40g. Com o cozimento, os pinos penetram nos toletes de mandioca e 
afundam, sendo então contados (Figura 1). 

 
 

 
 

 
 

Após o cozimento, foi avaliada a cor da polpa (°Hue), com colorímetro Minolta 
450, por meio do sistema CIE LAB (utilizando os parâmetros L, a* e b*). A textura da 
polpa foi avaliada utilizando-se texturômetro eletrônico (Stable Micro Systems TA-XT2 i) 
equipado com plunger de 6mm de diâmetro. A água absorvida no cozimento foi obtida por 
meio de pesagem e para avaliação da plasticidade e pegajosidade procedeu-se ao 
amassamento de dois pedaços de mandioca, com auxílio de um garfo, por trinta vezes 
consecutivas e mais trinta amassamentos, desta feita, sobre pressão dos dedos contra a 
palma da mão. Posteriormente, moldou-se a massa obtida, analisando-a quanto à 
plasticidade e pegajosidade, estabelecendo-se categorias conforme a facilidade em moldar a 
massa (plasticidade) e conforme a aderência da massa quando pressionada com os dedos 
(pegajosidade). 
 

Resultados e Discussão 

Figura 1. Cozedor Mattson modificado 
para avaliar cozimento de mandioca. 
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Os resultados encontrados nas duas épocas de avaliação estão apresentados nas 
tabelas 1 e 2.  

 
Tabela 1 – Toletes cozidos (%), água absorvida no cozimento, textura, cor, plasticidade e 
pegajosidade de raízes de genótipos de mandioca de mesa com seis meses. 

Genótipo 

Toletes 
cozidos 
em até 
30 min. 

(%) 

Água 
absorvida 

(%) 
Textura 

(N) 

Coloração dos 
toletes cozidos 

Plasticidade Pegajosidade 
L h° C 

BRS Dourada 20,83 5,52 4,85 54,14 88,67 40,20 Moderada Moderada 
2003 03-15 100,00 3,30 4,38 52,44 88,91 39,43 Baixa Baixa 
2003 14-11 29,17 1,08 4,66 44,17 89,47 34,31 Moderada Moderada 
BRS Jari 20,83 0,58 5,96 47,50 87,46 39,45 Moderada Moderada 
BRS Kiriris 25,00 1,24 4,69 49,53 86,18 19,91 Moderada Moderada 
BRS Gema de Ovo 20,83 1,46 5,14 52,56 88,67 34,86 Moderada Moderada 

 
Tabela 2 – Toletes cozidos (%), água absorvida no cozimento, textura, cor, plasticidade e 
pegajosidade de raízes de genótipos de mandioca de mesa com oito meses. 

Genótipo 

Toletes 
cozidos 
em até 
30 min. 

(%) 

Água 
absorvida 

(%) 
Textura 

(N) 

Coloração dos 
toletes cozidos 

Plasticidade Pegajosidade 
L h° C 

BRS Dourada 25,00 5,61 5,83 57,63 88,18 33,08 Baixa Baixa 
2003 03-15 25,00 6,43 6,95 49,96 88,50 40,78 Baixa Moderada 
2003 14-11 100,00 11,35 1,28 46,41 88,13 39,26 Alta Alta 
BRS Jari 0,00 4,96 9,08 50,15 89,25 41,77 Moderada Moderada 
BRS Kiriris 41,67 7,46 4,18 55,55 87,10 22,86 Moderada Alta 
BRS Gema de Ovo 4,17 6,56 6,75 55,50 87,88 37,35 Moderada Moderada 

 
As variedades tiveram cozimento similar aos 6 e 8 meses, não atingindo a 

frequência mínima de toletes cozidos, ou seja 50%+1, para que fosse avaliado o tempo de 
cozimento da amostra. Portanto o cozimento foi muito aquém do mínimo necessário para 
que possam ser consumidos como mandioca de mesa. Apenas os genótipos 2003 03-15, aos 
seis meses, e 2003 14-11 apresentaram cozimento satisfatório, ou seja, teve 100% dos 
toletes cozidos em menos de 30 minutos. Para informações mais consistentes são 
necessárias mais avaliações diferentes anos e épocas de colheita para ratificar e verificar a 
repetitividade avaliação do período de cozimento.  

Com relação a textura, os resultados confirmaram observações de Lorenzi (1994), o 
qual afirma que esta variável é inversamente proporcional à duração do tempo de 
cozimento. Conforme observado, as variedades em que ocorreu o cozimento de 100% dos 
toletes em 30 minutos foram aquelas em que foram observados os menores valores de 
textura. 

Com relação à plasticidade e à pegajosidade, as variedades foram classificadas 
como moderadas com exceção do genótipo 2003-03-15 o qual apresentou baixa plasticidade 
e do genótipo 2003-14-11 que, na segunda avaliação, foi caracterizado como de alta 
plasticidade (Tabela 2). Lorenzi et al. (1990) afirmam que a pegajosidade e plasticidade são 
atributos fundamentais a serem avaliados durante o cozimento de raízes de mandioca de 
mesa. Essas variáveis interferem diretamente na maioria das receitas culinárias preparadas 
com mandioca (PEREIRA et al., 1985). 

Em relação à porcentagem de água absorvida pelos toletes de mandioca, houve 
aumento de peso em todos os genótipos testados, o que está de acordo com Oliveira et al. 
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(2005). Quanto à cor da polpa das raízes cozidas, os valores de L, que correspondem à 
luminosidade, A BRS Dourada apresentou os maiores valores numéricos nas duas épocas 
de colheita. O ângulo hue para todos os genótipos ficou situado dentro do primeiro 
quadrante (de zero a 90º), tendendo mais para a coloração amarela, ou seja, próximo à 90° 
(Tabela 1). Os valores de croma foram semelhantes entre os genótipos, variando de 34 à 40, 
com excessão da BRS Kiriris que apresentou croma próximo a 20, indicando que a 
saturação ou a quantidade de pigmento na polpa desta variedade é baixa. 

Conclusão 

As variedades avaliadas, não apresentaram cozimento satisfatório para serem 
cultivadas na região onde foram avaliadas. Todos os genótipos necessitam de novas 
avaliações, pois os resultados foram inconsistentes. 
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Temática: Melhoramento genético e biotecnologia 
 

Resumo  

As raízes tuberosas de mandioca são amplamente utilizadas em todo o mundo. No 
Acre, a mandioca está entre os principais produtos agrícolas, desempenhando importante 
papel na economia da região. Este trabalho teve como objetivo avaliar aspectos agronômicos 
e produtivos em sete variedades de mandioca, em cinco épocas de colheita (oito, nove, dez, 
onze e doze meses) no município de Sena Madureira, Acre. Foram avaliadas 
agronomicamente sete variedades de mandioca: Chico Anjo, Mansi/Brava, Caboquinha, 
Paxiubão, Pirarucu, BRS Araçá e BRS Kiriris. O delineamento estatístico utilizado foi em 
blocos ao acaso, com três repetições, e em esquema de parcelas subdivididas. As parcelas 
experimentais foram constituídas de quatro fileiras de plantas, espaçadas de 1,0 m entre linhas 
e 1,0 m entre plantas com 13 plantas por fileira. As sub-parcelas foram representadas pelas 
variedades, sendo cada uma constituída de 16 plantas. A parcela útil foi composta das quatro 
plantas centrais. Foi realizada a análise de variância e teste de Tukey ao nível de 5% de 
probabilidade. De acordo com os resultados, o melhor período de colheita foi aos 12 meses 
após o plantio para as sete cultivares avaliadas. Neste período, todas as cultivares 
apresentaram elevada produtividade e teores de matéria seca acima de 30%. 
 
Palavras Chave: produtividade; aspectos agronômicos; épocas de colheita; Manihot esculenta  

 

Introdução 

A cadeia produtiva da mandioca é provavelmente a mais importante entre os cultivos 
agrícolas no Estado do Acre, apresentando um valor estimado de produção superior ao 
somatório das principais culturas de lavouras temporárias cultivadas, bem como às culturas 
frutícolas (IBGE, 2015). A cultura faz parte da alimentação básica da população local, 
principalmente na forma de farinha, cuja notoriedade por sua qualidade e preferência dos 
consumidores transformou esse produto em um símbolo do potencial da região para a 
Indicação Geográfica (ÁLVARES et al., 2011). 

Por ser altamente adaptada, produzindo mesmo em sistemas com baixa ou nenhuma 
adoção de tecnologia, a cultura da mandioca é atrativa aos pequenos produtores, os quais 
compõem a grande maioria no Acre. Porém, o rendimento das lavouras está aquém do 
potencial agronômico da espécie, o qual poderia ser incrementado com a adoção de práticas 
agrícolas recomendadas para a cultura (ANDRADE NETO et al., 2011). Por outro lado, a 
adoção de um sistema de produção mais tecnificado, que necessite de maior aporte financeiro, 
pode incorrer em riscos de baixo retorno econômico com a atividade para os pequenos 
produtores (SANTOS, 2008).  

A variedade melhorada é considerada um dos principais componentes tecnológicos do 
sistema produtivo, por contribuir com incrementos significativos de produtividade, sem 
implicar em custos adicionais de produção, facilitando sua adoção especialmente por 
produtores de baixa renda (FUKUDA et al., 2000). Neste sentido, o objetivo deste trabalho 
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foi avaliar cultivares de mandioca destinadas a fabricação de farinha, em diferentes épocas de 
colheita, nas condições edafoclimáticas do Munícipio de Sena Madureira, AC. 

 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido no munícipio de Sena Madureira, em uma área de 
produtor de mandioca. Foram avaliadas agronomicamente as cultivares locais de mandioca: 
Chico Anjo, Mansi/Brava, Caboquinha, Paxiubão e Pirarucu e, as cultivares recomendadas 
pela Embrapa, BRS Araçá e BRS Kiriris.  

O material de plantio foram com 10 cm de comprimento contendo em média 4 a 6 
gemas. O plantio foi em sulcos a 10 cm de profundidade, dispondo-se as manivas na 
horizontal e cobrindo-as com uma camada de solo. 

A avaliação foi realizada aos oito, nove, dez, onze e doze meses após o plantio, 
quanto às variáveis: peso da parte aérea (PPA), peso do terço superior (PTS), número de 
raízes (NR), produtividade (PR), comprimento das raízes (CR), diâmetro das raízes (DR), 
teor de massa seca (MS) e teor de amido (AM). 

Para a pesagem da parte aérea, a planta foi cortada rente ao solo e pesada com auxílio 
de balança digital tipo gancho. Para a pesagem do terço superior, as plantas foram cortadas a 
partir da primeira bifurcação. A análise dos teores de matéria seca e de amido foi realizada 
através do método da balança hidrostática, conforme metodologia proposta por Kawano et al. 
(1987). Para tanto, amostras de 5,0 kg de raízes de seis plantas, foram pesadas no ar e em 
seguida, depositadas em cesto acoplado à balança hidrostática e submersas em um tanque 
contendo água. Para o cálculo do teor de MS e de AM, foram utilizadas as fórmulas:  

MS = 158,3 x [peso no ar / (peso no ar - peso na água)] - 142 e AM = MS - 4,65.  
Adotou-se o delineamento estatístico de blocos ao acaso com parcelas subdivididas e 

três repetições, sendo as parcelas representadas pelos sete genótipos e as sub-parcelas, 
representando as épocas de colheitas. As parcelas experimentais foram constituídas de quatro 
fileiras de plantas, espaçadas de 1,0 m entre linhas e 1,0 m entre plantas com 22 plantas por 
fileira. A área útil das sub-parcelas foi constituída de 16 plantas, sendo úteis as quatro 
centrais. Foi realizada a análise de variância e teste de Tukey ao nível de 5% de 
probabilidade. 

 

Resultados e Discussão 
A colheita realizada aos 12 meses após o plantio resultou na maior produtividade de 

raízes e de parte aérea dentre os períodos avaliados, sendo por isso considerado o melhor 
período para colheita, embora aos 11 meses tenham sido observados os maiores teores de 
amido e matéria seca (Tabela 1).  
 
Tabela 1. Características agronômicas médias de sete cultivares de mandioca para farinha, em 
cinco épocas de colheita. 

Meses 
após o 
plantio 

PPA 
(t. ha-1) 

PTS 
(t.ha-1) 

NR 
PR 

(t.ha-1) 
MS 
(%) 

AM 
(%) 

CR 
(cm) 

DR 
(cm) 

8 9,1b 5,1a 4,75a 12,32d 35,22bc 30,61bc 21,97a 4,58d 
9 12,2ab 6,4a 4,48a 13,69cd 35,98ab 31,37ab 24,19a 4,92cd 
10 13,4ab 5,9a 6,18a 18,63bc 37,09ab 32,48ab 24,29a 5,16bc 
11 14,6ab 5,8a 6,13a 22,00ab 37,51a 32,90a 24,85a 5,45b 
12 17,0a 6,8a 6,39a 27,93a 33,66c 29,05c 25,28a 5,95a 

CV(%) 16,72 24,74 24,52 12,03 5,47 6,28 19,47 7,61 
PPA=peso de parte aérea; PTS=peso do terço superior; NR=número de raízes/planta; PR=produtividade de raízes; 
MS=teor de matéria seca; AM=teor de amido; CR=comprimento de raiz; DR=diâmetro de raiz. Médias seguidas 
de letras distintas, na coluna, diferem entre si pelo teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
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Apesar de Pontes (2008) afirmar que a melhor época de colheita da mandioca é 
aquela em que se encontra o acúmulo máximo do teor de matéria seca e de amido em raízes, 
considerando a produção por hectare, a colheita aos 12 meses ainda é mais vantajosa que a de 
11 meses, uma vez que a produtividade de raízes foi superior neste período. 

O desempenho das cultivares na colheita realizada aos 12 meses após o plantio, não 
diferiu significativamente. No entanto, a cultivar Paxiubão apresentou elevados valores de 
produtividade de raízes (Tabela 2). 

 
Tabela 2. Características agronômicas de cultivares de mandioca para farinha, aos 12 meses 
após o plantio.  

Genótipo 
PPA 

(t.ha-1) 
PTS 

(t.ha-1) 
NR 

PR 
(t.ha-1) 

MS 
(%) 

AM 
(%) 

CR 
(cm) 

DR 
(cm) 

Chico Anjo 14,1a 5,7a 5,25a 28,06a 32,78a 28,17a 27,27a 5,33a 
Mansi/Brava 12,3a 4,9a 5,51a 25,41a 34,41a 29,80a 23,40a 7,73a 
Caboquinha 15,9a 9,7a 5,67a 25,08a 34,15a 29,54a 25,00a 6,07a 
Paxiubão 18,6a 8,9a 8,48a 35,01a 34,00a 29,39a 25,47a 6,01a 
BRS Araçá 23,0a 8,4a 6,75a 32,37a 35,23a 30,62a 25,27a 6,82a 
Pirarucu 17,8a 6,4a 7,46a 24,52a 32,33a 27,72a 21,27a 5,90a 
BRS Kiriris 17,3a 5,2a 5,61a 25,02a 32,72a 28,11a 26,27a 5,82a 

CV(%) 9,66 5,98 11,77 14,61 7,55 8,75 14,39 8,99 
PPA=peso de parte aérea; PTS=peso do terço superior; NR=número de raízes/planta; PR=produtividade de raízes; 
MS=teor de matéria seca; AM=teor de amido; CR= comprimento de raiz; DR=diâmetro de raiz. Médias seguidas 
de letras distintas, na coluna, diferem entre si pelo teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
 

Os valores da produtividade de raízes, na colheita realizada aos 12 meses após o 
plantio, foram satisfatórios, considerando que a produtividade média das lavouras de 
mandioca do Estado do Acre alcançaram 21,44 t.ha-1 em 2013 (IBGE, 2015). Salienta-se que 
neste experimento, assim como no sistema de produção de mandioca adotado no estado, não 
foi utilizado qualquer insumo para corrigir a fertilidade do solo na área de plantio.  

Segundo Conceição, (1987), é fundamental que o teor de amido a ser encontrado no 
material seja de pelo menos 30%. O teor de amido da maioria dos cultivares avaliados no 
presente trabalho chegou próximo a este valor, alcançando 30,62% com a Araçá.  

A cultivar Paxiubão, juntamente com a Araçá, também destacou-se com relação à 
produção de parte aérea (PPA e PTS) (Tabela 2). A produção da parte aérea é um aspecto 
importante, aliado tanto à produção de forragem para alimentação animal, como para material 
de propagação vegetativa (SILVA et al., 2012). 
 

Conclusão 

As sete variedades avaliadas mostraram desempenho agronômico estatisticamente 
similar em todas as características avaliadas. Todas apresentaram bom desempenho produtivo 
de raiz, variando de 24 a 35 t.ha-1 e acima de 30% de matéria seca. 
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Temática: Melhoramento genético e biotecnologia 
 

Resumo  

As raízes tuberosas de mandioca são amplamente utilizadas em todo o mundo. No 
Acre a mandioca está entre os principais produtos agrícolas, desempenhando importante papel 
na economia da região. Este trabalho teve como objetivo avaliar aspectos agronômicos e 
produtivos em variedades de mandioca em diferentes épocas de colheita no município de 
Cruzeiro do Sul, Acre. Foram avaliadas agronomicamente sete variedades de mandioca: 
Chico Anjo, Mansi/Brava, Caboquinha, Paxiubão, Pirarucu, BRS Araçá e BRS Kiriris. O 
delineamento estatístico utilizado foi em blocos ao acaso com três repetições. As parcelas 
experimentais foram constituídas de quatro fileiras de plantas, espaçadas de 1,0 m entre linhas 
e 1,0 m entre plantas com 13 plantas por fileira. As sub-parcelas foram representeadas pelas 
variedades, sendo cada uma constituída de 16 plantas. A parcela útil foi composta das quatro 
plantas centrais. Foi realizada a análise de variância e teste de Tukey ao nível de 5% de 
probabilidade. Aos 12 meses após o plantio foram observados os maiores valores de 
produtividade de raízes e de parte aérea com as cultivares avaliadas. Nesse período, a cultivar 
Mansi/brava superou as demais com relação às variáveis relacionadas às raízes e a cultivar 
pirarucu se destacou com relação à produção de parte aérea. 
 
Palavras chave: produtividade; aspectos agronômicos; épocas de colheita; Manihot esculenta. 
 

Introdução 

A cadeia produtiva da mandioca é provavelmente a mais importante entre os cultivos 
agrícolas no Estado do Acre, apresentando um valor estimado de produção superior ao 
somatório das principais culturas de lavouras temporárias cultivadas, bem como às culturas 
frutícolas IBGE (2012). A cultura faz parte da alimentação básica da população local, 
principalmente na forma de farinha cuja notoriedade por sua qualidade e preferência dos 
consumidores transformaram esse produto em um símbolo do potencial da região para a 
Indicação Geográfica (ÁLVARES et al., 2011). 

Por ser altamente rústica, produzindo mesmo em sistemas com baixa ou nenhuma 
adoção de tecnologia, a cultura da mandioca é atrativa aos pequenos produtores, os quais 
compõe a grande maioria no Acre. Porém, o rendimento das lavouras está aquém do potencial 
agronômico da espécie, o qual poderia ser incrementado através da adoção de práticas 
agrícolas recomendadas para a cultura (ANDRADE NETO et al., 2011). Por outro lado, a 
adoção de um sistema de produção mais tecnificado pode incorrer em riscos de baixo retorno 
econômico com a atividade para os pequenos produtores (SANTOS, 2008).  

A variedade melhorada é considerada um dos principais componentes tecnológicos do 
sistema produtivo, por contribuir com incrementos significativos de produtividade, sem 
implicar em custos adicionais de produção, facilitando sua adoção especialmente por 
produtores de baixa renda (FUKUDA et al. 2000). Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi 
avaliar cultivares de mandioca destinadas a fabricação de farinha, em diferentes épocas de 
colheita, nas condições edafoclimáticas do Munícipio de Cruzeiro do Sul, AC. 
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Material e Métodos 
O experimento foi conduzido no munícipio de Cruzeiro do Sul, em uma área de 

produtor de mandioca. Foram avaliadas agronomicamente as cultivares locais de mandioca: 
Chico Anjo, Mansi/Brava, Caboquinha, Paxiubão e Pirarucu e, as cultivares recomendadas 
pela Embrapa, BRS Araçá e BRS Kiriris.  

O material de plantio utilizado constituiu-se de manivas medindo aproximadamente 
10 cm de comprimento contendo em média 4 a 6 gemas. O plantio foi realizado em sulcos de 
10cm, dispondo as manivas na horizontal e cobrindo-as com uma camada de solo. 

Avaliação foi realizada aos oito, nove, dez, onze e doze meses após o plantio, quanto 
às variáveis: peso da parte aérea (PPA), peso do terço superior (PTS), número de raízes (NR), 
produtividade (PR), comprimento das raízes (CR), diâmetro das raízes (DR), teor de massa 
seca (MS) e teor de amido (AM). 

Para a pesagem da parte aérea a planta foi cortada rente ao solo e pesada com auxílio 
de balança digital tipo gancho. Para a pesagem do terço superior, as plantas foram cortadas a 
partir da primeira bifurcação. A análise do teor de matéria seca e de amido foi realizada 
através do método da balança hidrostática conforme metodologia proposta por Kawano et al. 
(1987). Para tanto, amostras de 5,0 kg de raízes de seis plantas, foram pesadas no ar e em 
seguida, depositadas em cesto acoplado à balança hidrostática e submersas em um tanque 
contendo água. Para o cálculo do teor de MS e de AM, foram utilizadas as fórmulas:  

MS = 158,3 x [peso no ar / (peso no ar - peso na água)] - 142 e AM = MS - 4,61.  
Adotou-se o delineamento estatístico de blocos ao acaso com três repetições. Os sete 

genótipos representaram os tratamentos. As parcelas experimentais foram constituídas de 16 
plantas, sendo úteis as quatro centrais. Foi realizada a análise de variância e teste de Tukey ao 
nível de 5% de probabilidade. 

 

Resultados e Discussão 
A colheita realizada aos 12 meses após o plantio resultou na maior produtividade de 

raízes e de parte aérea dentre os períodos avaliados, sendo por isso considerado o melhor 
período para colheita, embora aos nove e dez meses foram observados os maiores teores de 
amido e matéria seca (Tabela 1).  

 
Tabela 1. Produção de parte aérea e de raízes de genótipos de mandioca para farinha, em 
diferentes épocas de colheita. 

Meses 
após o 
plantio 

PPA 
(kg) 

PTS 
(kg) 

NR 
PR 

(t.ha-1) 
MS 
(%) 

AM 
(%) 

CR 
(cm) 

DR 
(cm) 

8 1,04bc 0,62ab 4,86a 16,31bc 37,18c 32,57c 32,37a 4,91b 
9 1,62a 0,57b 4,77a 15,70c 40,63a 36,02 a 32,88a 5,27 ab 
10 1,01c 0,56b 4,32a 15,67c 40,88a 36,27a 31,87a 5,28 ab 
11 1,08bc 0,46b 4,94a 19,73ab 39,99ab 35,38ab 31,64a 5,38a 
12 1,37ab 0,77a 4,93a 20,15a 39,11b 34,50b 30,81a 5,60a 

CV(%) 24,46 29,96 17,92 19,20 2,40 2,72 8,08 6,81 
PPA=peso de parte aérea/planta; PTS=peso do terço superior/planta; NR=número de raízes/planta; 
PR=produtividade de raízes; MS=teor de massa seca; AM=teor de amido; CR=comprimento de raiz; DR=diâmetro 
de raiz. Médias seguidas de letras distintas, na coluna, diferem entre si pelo teste Tukey ao nível de 5% de 
probabilidade. 

 
Apesar de Pontes (2008) afirmar que a melhor época de colheita da mandioca é 

aquela em que se encontra o acúmulo máximo do teor de matéria seca e de amido em raízes, 
considerando a produção por hectare, a colheita aos 12 meses ainda é mais vantajosa que as 
de nove e dez meses, uma vez que a produtividade de raízes foi superior naquele período. 
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Aos 12 meses após o plantio, não foi observada diferença significativa para a variável 
produtividade de raízes, entre as cultivares. No entanto, foi observado que a variedade 
Paxuibão apresentou a maior média de PR (23,39 t.ha-1), seguido pela variedade Mansi/brava 
(Tabela2).   

 
Tabela 2. Produção de parte aérea e de raízes de mandioca para farinha, aos 12 meses após o 
plantio.  

Genótipo PPA 
(kg) 

PTS 
(kg) 

NR PR 
(t.ha-1) 

MS 
(%) 

AM 
(%) 

CR 
(cm) 

DR 
(cm) 

Chico Anjo 1,05bc 0,63bc 4,71a 21,62a 36,96b 32,35b 27,80a 6,22a 
Mansi/Brava 1,89ab 1,01ab 5,83a 23,03a 40,61a 36,00a 30,40a 6,11a 
Caboquinha 1,11bc 0,62bc 4,50a 15,09a 39,04a 34,43ab 28,00a 5,20bc 
Paxiubão 1,27abc 0,80abc 4,89a 23,39a 39,53ab 34,92ab 31,80a 5,52abc 
BRS Araçá 0,96c 0,51c 13,94a 19,49a 38,93ab 34,32ab 34,47a 5,75abc 

Pirarucu 2,15a 1,16a 5,74a 18,81a 38,80ab 34,19ab 32,00a   5,29bc 
BRS Kiriris 1,16bc 0,68abc 5,06a 19,58a 39,91a 35,30a 31,20a 5,13c 
CV(%) 23,64 22,31 16,00 19,14 2,47 2,79 10,27 5,91 
PPA=peso de parte aérea/planta; PTS=peso do terço superior/planta; NR=número de raízes/planta; 
PR=produtividade de raízes; MS=teor de massa seca; AM=teor de amido; CR= comprimento de raiz; 
DR=diâmetro de raiz. Médias seguidas de letras distintas, na coluna, diferem entre si pelo teste Tukey ao nível de 
5% de probabilidade. 
 

A cultivar Mansi/brava se destacou, juntamente com a BRS Kiriris, com relação aos 
teores de matéria seca e amido das raízes (Tabela 2). Considerando que a produtividade de 
raízes da cultivar Mansi/brava também foi elevada, acredita-se que este seja um genótipo 
promissor para recomendação como cultivar para produção de raízes para farinha.  

Observou-se que todas as cultivares avaliadas apresentaram teor adequado de amido, 
pois, segundo Conceição (1987), o ideal é que os tubérculos de mandioca apresentem pelo 
menos 30% de amido. Também foi verificado que a maioria dos materiais apresentou 
produtividade maior que a média nacional, de 16 t.ha-1 (IBGE, 2015)., com exceção à cultivar 
Caboquinha que produziu 15,09 toneladas de raízes por hectare (Tabela 2). 

Em relação à produção de parte aérea, observou-se que a variedade Pirarucu superou 
as demais apresentando PPA de 2,15kg/planta e PTS de 1,16kg/planta (Tabela 2). Conforme 
Silva et al. (2012) a produção da parte aérea é  de suma importância, tanto para produção de 
forragem para alimentação animal, como material de propagação vegetativa.  
 

Conclusão 

Aos 12 meses após o plantio foram observados os maiores valores de produtividade 
de raízes e de parte aérea com as cultivares avaliadas. Nesse período, a cultivar Mansi/brava 
superou as demais com relação às variáveis relacionadas às raízes e a cultivar pirarucu se 
destacou com relação à produção de parte aérea. 
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Resumo 

Raízes de 16 acessos de mandioca da Embrapa Mandioca e Fruticultura foram 
selecionadas para estudar o teor de proteína, carotenoides totais, sólidos solúveis e matéria 
seca. O objetivo foi avaliar o intervalo de variação das características estudadas para definir 
estratégias de investigações futuras. O teor de proteína nas raízes variou de 0,6% a 2,3% em 
base seca. A concentração de carotenoides totais dos acessos foi de 8,8 a 16,0 µg g-1 de 
mandioca fresca. Com exceção do acesso 67, os acessos estudados apresentaram o teor de 
carotenoides acima de 10 µg g-1 de mandioca fresca. A matéria seca dos híbridos de mandioca 
variou entre 12,3% e 29,1% e o teor de sólidos solúveis de 3,8 oBRix a 6,7 oBRix. Os valores 
observados para carotenoides e proteínas sugerem potencial para melhorar o valor nutritivo da 
mandioca. 

Palavras Chave: Manihot esculenta Crantz, proteína, carotenoides totais, sólidos solúveis, matéria 
seca. 

Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é a terceira maior fonte de calorias no mundo, 
perdendo apenas para o arroz e o trigo, sendo consumida por mais de um bilhão de pessoas na 
África, América do Sul e Ásia. A cultura, basicamente plantada por agricultores familiares 
(87%), é um dos meios de sobrevivência da população rural, não só por ser uma planta 
resistente e adaptável a diversos ecossistemas, mas pelos seus múltiplos usos (GUANZIROLI, 
2013). 

A proteína é o primeiro nutriente considerado essencial para o organismo. À 
semelhança de gorduras e carboidratos, contém carbono, hidrogênio e oxigênio. No entanto, 
possui também nitrogênio, enxofre e alguns outros minerais, como fósforo, ferro e cobalto 
(TIRAPEGUI et al., 2007). As raízes de mandioca apresentam o teor de proteína 
relativamente baixo em comparação com outras fontes de energia, tais como milho e trigo. 
Segundo Ceballos et al. (2006), tal percepção é em parte devido a avaliação deficiente na 
concentração de proteína nos acessos de mandioca de diferentes germoplasmas. 

Os sólidos solúveis indicam a quantidade, em gramas, dos sólidos que se encontram 
dissolvidos no suco ou na polpa do alimento, e correspondem a todas as substâncias que se 
encontram dissolvidas em um determinado solvente, o qual, no caso dos alimentos, é a água. 
Nas frutas são constituídos principalmente por açúcares, podendo variar de acordo com a 
espécie, a cultivar, o estádio de maturação e o clima, com valores médios entre 8% e 14% e 
faixa de concentração entre 2% e 25% (CHITARRA & CHITARRA, 2005). 

Os carotenoides formam um dos grupos de pigmentos lipossolúveis mais difundidos na 
natureza, sendo responsáveis pelas colorações amarela, laranja e vermelha de um grande 
número de frutas e hortaliças (BOBBIO & BOBBIO, 2001). A presença de carotenoides em 
raízes de mandioca de coloração creme a amarela tem sido relada por vários autores 
(MEZETTE et al., 2009; CHÁVEZ et al., 2005; IGLESIAS et al., 1997). Além da atividade 
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pró-vitamínica A de alguns carotenoides, uma alimentação rica desses corantes naturais está 
associada à prevenção de doenças degenerativas (SENTANIN & RODRIGUES-AMAYA, 
2007). Esse trabalho objetivou caracterizar o teor de proteína, carotenoides totais, sólidos 
solúveis e matéria seca em acessos de mandioca da Embrapa Mandioca e Fruticultura. 

 

Material e Métodos 

As raízes dos acessos de mandioca do Banco Ativo de Germoplasma (BAG) foram 
colhidas em campos experimentais da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e 
preparadas para análise no Laboratório de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Embrapa 
Mandioca e Fruticultura no mesmo dia da colheita. A amostragem, o preparo da amostra e a 
análise de carotenoides totais dos 16 acessos foram realizados conforme metodologia 
padronizada e descrita por Rodriguez-Amaya & Kimura (2004). Os carotenoides foram 
extraídos com acetona e particionados com éter de petróleo. As alíquotas tomadas para 
determinação do conteúdo de carotenoides totais foram quantificadas por espectrofotometria a 
450 nm. 

O teor de sólidos solúveis foi determinado no filtrado da raiz de mandioca triturada, 
espremendo-se a polpa em tecido “voil”, por leitura direta em refratômetro digital Hanna HI 
96801. 

A análise de umidade foi realizada em estufa de circulação de ar forçada a 60 °C até 
peso constante. A matéria seca foi calculada subtraindo-se a porcentagem de umidade de 100. 
O teor de nitrogênio total foi determinado pelo método de micro-Kjeldahl, de acordo com a 
metodologia descrita pelo Ministério da Agricultura (BRASIL, 2006), e o fator de 6,25 
empregado para a conversão do nitrogênio detectado em proteína bruta. Os resultados são 
baseados em análises sem repetição de campo. 

 

Resultados e Discussão 
O teor de proteína dos 16 acessos avaliados variou entre 0,6% e 2,3% em base seca 

(Tabela 1). Os acessos 67 (2,3%) e 961 (2,2%) apresentaram os maiores teores de proteína. 
Cebalos et al. (2006) avaliaram 149 acessos e observou a variação no conteúdo de proteína 
entre 0,95% e 6,42%. 

 
Tabela 1. Teor de proteína (% - base seca), carotenoides totais (µg g-1 de mandioca fresca), 
matéria seca (%) e sólidos solúveis (oBrix) em 16 acessos de mandioca do Banco Ativo de 
Germoplasma da Embrapa Mandioca e Fruticultura. 

Acesso Proteína Carotenoides totais Matéria seca Sólidos solúveis 
61 0,6 14,9 25,2 5,4 
67 2,3  8,8 17,5 3,8 
729 1,1 13,0 16,5 5,6 
893 1,1 14,4 13,9 6,2 
913 1,4 15,0 27,4 5,5 
936 1,4 13,7 19,8 5,9 
949 1,2 13,6 29,1 6,7 
953 1,3 11,4 23,6 6,2 
958 1,3 11,4 19,2 5,8 
961 2,2 10,9 18,2 5,3 
968 1,8 14,8 21,7 5,9 
971 1,5 12,5 14,9 5,2 
1140 1,7 16,0 12,3 4,0 
1146 0,6 10,5 27,8 5,0 
1150 1,2 11,8 28,3 4,9 
1700 0,7 10,4 25,7 6,0 
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A concentração de carotenoides totais dos acessos avaliados foi de 8,8 a 16,0 µg g-1 

de mandioca fresca. Com exceção do acesso 67, os acessos estudados apresentaram o teor de 
carotenoides acima de 10 µg g-1 de mandioca fresca (Tabela 1). As maiores concentrações de 
carotenoides totais foram observadas nos acessos 1140 (16,0 µg g-1), 913 (15,0 µg g-1), 61 
(14,9 µg g-1), 968 (14,8 µg g-1) e 893 (14,4 µg g-1). O teor de carotenoides desses acessos foi 
superior aos valores obtidos por Mezette et al. (2009), que avaliaram 12 clones elite, cujas 
concentrações de carotenoides totais foram de 3,3 a 11,1 µg g-1 de mandioca fresca, e ao de 
Chávez et al. (2005), que avaliaram 1789 acessos e híbridos de mandioca do banco de 
germoplasma do Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), cujas concentrações de 
carotenoides totais variaram de 1,0 a 10,4 µg g-1 de mandioca fresca. Os acessos com maiores 
concentrações de proteína apresentaram 8,8 µg de carotenoides totais g-1 de matéria fresca 
(acesso 67) e 10,9 µg g-1 (acesso 961). 

A matéria seca dos híbridos de mandioca variou entre 12,3% e 29,1% (Tabela 1). 
Estes resultados corroboram com os descritos por Sánchez et al. (2009), os quais avaliaram 
4000 genótipos de mandioca e observaram a faixa de 14,3% a 48,1% de matéria seca. 

Os acessos avaliados apresentaram o teor de sólidos solúveis de 3,8 oBRix a 6,7 
oBRix (Tabela 1). Nos acessos 893, 949 e 953 foram observados as maiores concentrações de 
sólidos solúveis, respectivamente 6,2 oBRix, 6,7 oBRix e 6,2 oBRix. No estudo realizado por 
Chávez et al. (2005) com 2457 clones de mandioca foi observado o teor de açúcares totais 
entre 0,2% e 15%. 
 

Conclusão 

Os acessos 67 (2,3%) e 961 (2,2%) apresentaram os maiores teores de proteína e 8,8 
µg g-1 e 10,9 µg de carotenoides totais g-1 de matéria fresca, respectivamente. Nos acessos 1140 
(16,0 µg g-1), 913 (15,0 µg g-1), 61 (14,9 µg g-1), 968 (14,8 µg g-1) e 893 (14,4 µg g-1) foram 
observadas as maiores concentrações de carotenoides totais. Três acessos (893, 949 e 953) 
apresentaram os teores de sólidos solúveis entre 6,2 oBRix e 6,7 oBRix. 
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Temática: Melhoramento Genético e Biotecnologia. 
 

Resumo  
 O objetivo do presente trabalho foi avaliar, mediante o emprego de marcadores 

moleculares microssatélites, a estrutura populacional e a divergência genética de 48 cultivares 
tradicionais de mandioca de mesa coletadas em áreas periurbanas nos municípios da região do 
Vale do Ivaí, Paraná. As análises moleculares foram efetuadas mediante o emprego de 17 loci 
microssatélites, sendo que para a análise de estrutura populacional foi utilizado o Programa 
Structure 2.3.4. As frequências alélicas e os demais parâmetros de diversidade genética foram 
calculadas com auxílio do programa GenAlEx 6.5, enquanto a matriz de distância de C.S. 
Chord foi determinada pelo programa PowerMarker 3.25. Os resultados revelaram uma média 
de 3,41 alelos por locus, uma frequência média de 0,57 do alelo mais comum, e 
heterozigosidade média observada de 0,64. A diversidade genética média encontrada foi de 
0,54, sendo que as combinações mais divergentes foram: BGM 313BOR × BGM 12APU, 
BGM 339JAN × BGM 547APU, BGM 562APU × BGM304BOR, BGM313BOR × 
BGM340JAN, BGM 322BOR × BGM12APU e BGM 546APU × BGM 304BOR. As 
cultivares foram agrupadas em seis grupos distintos pelo método probabilístico. Os resultados 
evidenciaram a existência de ampla divergência genética entre os acessos de mandioca de 
mesa nos locais de coleta. 

 
Palavras Chave: Divergência genética, Manihot esculenta Crantz, marcadores SSR. 

Introdução 
A cultura da mandioca (Manihot esculenta Crantz) é considerada a principal fonte de 

carboidratos para aproximadamente 800 milhões de pessoas em países em desenvolvimento 
(FAO, 2013). Grande parte da diversidade genética observada nessa cultura encontra-se em 
áreas de pequenos produtores de zonas periurbanas em cultivo denominados de “fundo de 
quintal” (Zuin et al., 2009). Portanto, é imprescindível que as cultivares tradicionais 
encontradas nesses sistemas de produção sejam coletadas, armazenadas em bancos de 
germoplasma, e devidamente caracterizadas tanto em termos de diversidade genética quanto 
de estrutura populacional.  

Neste sentido, ferramentas moleculares vêm sendo utilizadas com elevada frequência 
na estimativa da variabilidade genética, em razão de apresentarem elevada capacidade de 
detecção das informações contidas no genoma (Vieira et al., 2008). Dentre os marcadores 
moleculares destacam-se os microssatélites (SSR), que são co-dominantes e encontram-se 
uniformemente distribuídos no genoma de plantas (Kantartzi et al., 2013). 

Diante disso, o presente estudo teve por objetivo avaliar, mediante o emprego de 
marcadores moleculares microssatélites, a estrutura populacional e a divergência genética de 
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cultivares tradicionais de mandioca de mesa coletadas em áreas periurbanas nos municípios 
da região do Vale do Ivaí, Paraná. 

 Material e Métodos 
 No presente estudo foram avaliadas 48 cultivares tradicionais de mandioca de mesa, 

coletadas na região do Vale do Ivaí, Paraná, nos municípios de Apucarana (APU), 
Borrazópolis (BOR), Cambira (CAM), Jandaia do Sul (JAN), Kaloré (KAL), Marumbí 
(MAR) e Novo Itacolomí (ITA).  

A extração do DNA foi realizada segundo o protocolo de Dellaporta et al. (1983), 
com o DNA extraído sendo padronizado a 50 ng µL-1. Nas reações de amplificação foram 
utilizados 17 pares de primers SSR: GA12, GA16, GA21, GA131, GA140, SSRY13, 
SSRY19, SSRY21, SSRY27, SSRY28, SSRY45, SSRY50, SSRY51, SSRY61, SSRY100, 
SSRY101e SSRY135 (Chavarriaga-Aguirre et al., 1998; Mba et al., 2001). 

 Os programas de amplificação seguiram a metodologia proposta por Chavarriaga-
Aguirre et al. (1998) e Mba et al. (2001). Os fragmentos amplificados foram separados por 
meio do processo de eletroforeses em géis de poliacrilamida não desnaturante (10%). Ao 
término da eletroforese, os géis foram corados (Sybr® Safe DNA stain), fotografados e 
avaliados com auxílio do programa LABIMAGE 1D Revisão 1.10 (Loccus Biotecnologia). 

 Para a análise de estrutura populacional foi utilizado o Programa Structure 2.3.4 
(Pritchard et al., 2000). Esta análise foi realizada com 10.000 repetições em burn-in e 100.000 
repetições na Cadeia de Markov-Monte Carlo – MCMV (Pritchard et al., 2000; Evanno et al., 
2005). Com os parâmetros padrão do programa, e mantendo o modelo de mistura 
populacional (Admixture model), foram efetuadas 15 simulações de agrupamento, com o fator 
K (número de grupos na população) variando de 1 a 15, tendo sido avaliadas, no arquivo de 
saída, as probabilidades P(K) dos indivíduos pertencerem ao k-ésimo grupo (Kwak e Gepts, 
2009). 

O programa GenAlEx 6.5 (Peakall e Smouse, 2006, 2012) foi utilizado para  calcular 
as frequências alélicas, enquanto os demais parâmetros de diversidade genética e a matriz de 
distâncias de C.S. Chord foram determinados pelo programa PowerMarker 3.25 (Liu e Muse, 
2005). 

Resultados e Discussão 
As análises moleculares evidenciaram que todos os loci avaliados foram 

polimórficos, com uma média dos alelos de 0,5732. De modo similar, diversos trabalhos 
utilizando microssatélites para a determinação da diversidade genética em mandioca de mesa 
detectaram polimorfismo nos loci analisados (Fregene et al., 2003; Turyagyenda et al., 2012). 
O número total de alelos encontrado foi 58, com média de 3,4118 alelos por locus, sendo o 
valor médio da heterozigosidade observada (Ho) de 0,6408.  

Elevada diversidade genética entre as 48 cultivares tradicionais avaliadas foi 
observada, com uma média de 0,5395. O valor médio de PIC foi de 0,4717, sendo os loci 
considerados medianamente informativos, segundo padrão definido por Botstein et al. (1980). 
Isto indica o potencial dos loci analisados na diferenciação das cultivares tradicionais de 
mandioca de mesa avaliadas. 

Com relação à estrutura populacional, o método probabilístico distribuiu a população 
em seis grupos, não tendo sido observada uma correlação entre a distância dos locais de 
coleta de cada indivíduo e sua alocação dentro dos diferentes grupos. Na Figura 1 pode ser 
observada a distribuição das 48 cultivares tradicionais de mandioca de mesa entre os seis 
grupos gerados pelo método probabilístico. 

As cultivares tradicionais mais divergentes conforme a matriz de distâncias de C.S. 
Chord (1967) foram: BGM313BOR × BGM12APU, BGM339JAN × BGM547APU, 
BGM562APU × BGM304BOR, BGM313BOR × BGM340JAN, BGM322BOR × 
BGM12APU e BGM546APU × BGM304BOR, sendo que os valores de divergência variaram 
entre 0,6416 e 0,6219. Vale destacar que estas cultivares consideradas divergentes podem vir 
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a ser recomendadas para uso em programas emergentes de melhoramento de mandioca de 
mesa.  

 

 

 

 

Figura 1 – Estrutura populacional das 48 cultivares tradicionais de mandioca de mesa 
coletadas na região do Vale do Ivaí, Paraná, de acordo com o método probabilístico (Pritchard 
et al., 2000) 
 

Conclusões 
Os resultados obtidos evidenciaram que os 17 loci microssatélites avaliados 

subsidiaram satisfatoriamente a caracterização da diversidade genética assim como a estrutura 
populacional presente entre os 48 acessos de mandioca de mesa avaliados.  Eles demonstram 
a ampla diversidade genética presente em cultivares tradicionais de mandioca de mesa, assim 
como a importância da conservação de germoplasma tradicional cultivado por pequenos 
produtores do Vale do Ivaí, PR. Entre as cultivares tradicionais estudadas foram observadas 
combinações que podem servir de base para programas de melhoramento emergentes devido 
à elevada divergência observada. 
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Temática: Melhoramento genético e biotecnologia 
 

Resumo 

O objetivo desse trabalho foi avaliar os teores de carotenoides totais e compostos 
cianogênicos de 140 híbridos de mandioca gerados pelo programa de melhoramento da 
Embrapa Mandioca e Fruticultura. Os híbridos avaliados apresentaram teores de compostos 
cianogênicos abaixo de 50 µg de HCN g-1, sendo classificados como mandioca mansa. Os 
teores de carotenoides totais dos híbridos variaram de 0,2 a 9,8 µg g-1, e a concentração de 
compostos cianogênicos entre 1,1 a 42,6 µg de HCN g-1 de mandioca fresca. Os maiores 
teores de carotenoides totais foram observados em três híbridos de mandioca, os quais 
apresentaram os valores de 8,8, 9,0 e 9,8 µg g-1 de mandioca fresca. Esses híbridos 
apresentaram 29,4, 19,4 e 17,4 µg de HCN g-1 de mandioca fresca, respectivamente. A 
matéria seca dos híbridos de mandioca variou entre 18,5% a 50,6%. Os três híbridos de 
mandioca com maiores teores de carotenoides totais são promissores como fonte desses 
compostos e adequados para o consumo como mandioca de mesa. 

Palavras Chave: Manihot esculenta, glicosídeos cianogênicos, matéria seca 

Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) constitui um dos principais alimentos 
energéticos, principalmente nos países em desenvolvimento. Mais de 100 países produzem 
mandioca, sendo que o Brasil é o quarto maior produtor mundial (FAO, 2015). A cultura é 
um dos principais meios de sobrevivência da população rural, não só por ser uma planta 
resistente e adaptável a diversos ecossistemas, mas pelos seus múltiplos usos. 

A mandioca de mesa, também conhecida como mandioca mansa, doce, aipim ou 
macaxeira, é um dos alimentos preferenciais na mesa do brasileiro, principalmente nas 
Regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste (BORGES et al., 2002). 

A mandioca é classificada em dois grupos, de acordo com o teor de compostos 
cianogênicos. O grupo de variedades de mandioca mansa caracteriza-se por apresentar teores 
de cianeto abaixo de 100 µg g-1 de polpa de raízes frescas. As variedades com concentrações 
de cianeto na raiz fresca acima de 100 µg g-1 de polpa são denominadas bravas ou venenosas 
(BORGES et al., 2002). 

Os carotenoides formam um dos grupos de pigmentos lipossolúveis mais difundidos na 
natureza, sendo responsáveis pelas colorações amarela, laranja e vermelha de um grande 
número de frutas e hortaliças (BOBBIO & BOBBIO, 2001). Realizando uma avaliação da 
qualidade nutricional de vários acessos de mandioca, CHÁVEZ et al. (2005) observaram o 
conteúdo de carotenoides totais na faixa de 1,02 a 10,40 µg g-1 de mandioca fresca e 
sugeriram que a mandioca pode ser uma importante fonte de pró-vitamina A para populações 
cronicamente desprovidas deste composto em sua dieta alimentar. Além da atividade pró-
vitamínica A de alguns carotenoides, uma alimentação rica nesses corantes naturais está 
associada à prevenção de doenças degenerativas como alguns tipos de câncer, doenças 
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cardiovasculares e degeneração macular. A proteção contra tais doenças, oferecida pelos 
carotenoides, é associada especialmente à sua ação antioxidante (SENTANIN & 
RODRIGUEZ-AMAYA, 2007). 

O programa de melhoramento genético da Embrapa Mandioca e Fruticultura e o 
programa HarvetPlus têm investido em pesquisas que visam obter variedades de mandioca 
com alto teor de pró-vitamina A, boa produtividade e apropriadas para o consumo de mesa. O 
objetivo desse trabalho foi avaliar o teor de carotenoides totais e de compostos cianogênicos 
em híbridos de mandioca desenvolvidos pela Embrapa. 

 

Material e Métodos 

As raízes dos híbridos de mandioca foram colhidas nos campos experimentais da 
Embrapa Mandioca e Fruticultura, localizada em Cruz das Almas – BA e preparadas para 
análise no Laboratório de Ciência e Tecnologia de Alimentos no mesmo dia da colheita. A 
amostragem, o preparo das amostras e a análise de carotenoides totais dos 140 híbridos foram 
realizados conforme metodologia padronizada e descrita por Rodriguez-Amaya e Kimura 
(2004). Os carotenoides foram extraídos com acetona, particionados com éter de petróleo e 
quantificados por espectrofotometria a 450 nm. 

A determinação dos compostos cianogênicos (cianeto livre, α-hidroxinitrila e 
glicosídeos cianogênicos) foi realizada de acordo com Essers (1994). O método consiste na 
extração destes compostos, com posterior reação com cloramina T e isonicotinato 1,3-dimetil 
barbiturato e determinação espectrofotométrica a 605 nm. Para a liberação do cianeto 
glicosídico utilizou-se a enzima linamarase, a qual foi extraída do córtex da mandioca, 
segundo Cooke (1979). As análises foram realizadas em duplicata. 

A umidade dos híbridos foi obtida em estufa de circulação de ar forçada a 60°C até 
peso constante, e por diferença calculou-se o teor de matéria seca. 

 

Resultados e Discussão 

A concentração de compostos cianogênicos variou de 1,1 a 42,6 µg de HCN g-1 de 
mandioca fresca e, portanto os híbridos podem ser classificados como mandioca mansa 
(Figura 1). Sánchez et al. (2009) avaliaram 4000 genótipos de mandioca e observaram a faixa 
de 14 a 3275 µg de HCN g-1 de raiz, com o valor médio de 327 µg de HCN g-1. 

Os teores de carotenoides totais dos 140 híbridos variaram de 0,2 a 9,8 µg g-1. Dos 
híbridos avaliados, 79% apresentaram a concentração de carotenoides totais entre 0,2 a 4,0 µg g-1 
e 19% entre 4,2 e 7,2 µg g-1. Os maiores teores de carotenoides totais observados foram 8,8 µg 
g-1, 9,0 µg g-1 e 9,8 µg g-1, em três híbridos, cujos teores de compostos cianogênicos variaram 
entre 17,4 e 29,4 µg de HCN g-1 de mandioca fresca. 

Os teores de carotenoides dos híbridos desse estudo foram semelhantes aos obtidos 
por Mezette et al. (2009), que avaliaram 12 clones elite, cujas concentrações de carotenoides 
totais variaram de 3,3 a 11,1 µg g-1 de mandioca fresca, e por Chávez et al. (2005) cujas 
concentrações de carotenoides totais variaram de 1,0 a 10,4 µg g-1 de mandioca fresca, na 
avaliação de 1789 acessos e híbridos do banco de germoplasma do Centro Internacional de 
Agricultura Tropical-CIAT. 

Os teores de matéria seca variaram entre 18,5% a 50,6% (Figura 2). Estes resultados 
corroboram com os descritos por Sánchez et al. (2009), os quais avaliaram 4000 genótipos de 
mandioca e observaram a faixa de 14,3 a 48,1% de matéria seca. Para os três híbridos com 
maiores teores de carotenoides, a matéria seca foi de 29,4%, 19,4% e 17,4%. 
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Figura 1. Teor de compostos cianogênicos versus carotenoides totais de 140 híbridos de mandioca 
gerados pelo programa melhoramento genético da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Os acessos mais 
promissores estão marcados em amarelo. 
 

 
Figura 2. Teor de compostos cianogênicos versus matéria seca de 140 híbridos de mandioca gerados 
pelo programa melhoramento genético da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Os acessos mais 
promissores estão marcados em amarelo. 
 

Conclusão 

Os três híbridos de mandioca com maiores teores de carotenoides totais são 
promissores como fonte desses compostos e adequados para o consumo como mandioca de 
mesa. 
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Temática: Melhoramento genético e biotecnologia 
 

Resumo 

Nesse trabalho 26 clones de mandioca para a indústria foram comparados às 
testemunhas Baianinha, Cascuda, Fécula Branca, Formosa e IAC 90, em DBC, nos anos 
agrícolas 2013-14 e 2014-15. O espaçamento adotado foi de 0,90 m x 0,70 m, e as parcelas 
foram de 20 plantas no primeiro ano e 40 no segundo. Entre os meses de fevereiro e março, 
realizaram-se as avaliações do ataque de bacteriose (Xanthomonas axonopodis pv manihotis) 
e superalongamento (Sphaceloma manihoticola), por meio de uma escala de notas variável de 
1 a 4. Na colheita, aos 10 meses, avaliaram-se o porte das plantas, a produtividade de raízes 
(t.ha-1), o teor de amido (%) e a partir desses, calculou-se a produtividade de amido. Os dados 
foram submetidos ao teste F da análise de variância e as médias dos tratamentos foram 
agrupados pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade.As médias de sintomas de 
bacteriose e superalongamento foram semelhantes entre os clones avaliados e as testemunhas. 
Quanto à produtividade de amido, 12 dos 26 clones avaliados (46,15%) tiveram médias de 
PAM classificadas no grupo superior, cuja média geral é igual a 10,70 t.ha-1. Entre as 
testemunhas, apenas a IAC 90 apresentou média de PAM (10,36 t.ha-1) no grupo superior. As 
médias das demais testemunhas formaram o grupo cujo valor médio foi de 7,34 t.ha-1. Clones 
com desempenho adequado quanto ao porte e a resistência a doenças e produtividade de 
amido superior à média das testemunhas foram identificados, indicando que têm potencial 
para serem cultivados na região Centro-Sul. 
     
Palavras Chave: mandioca para indústria, amido, produtividade de raízes, bacteriose, 
superalongamento. 

Introdução 

A bacteriose (Xanthomonas axonopodis pv manihotis) e o superalongamento 
(Sphaceloma manihoticola) são duas doenças importantes da mandioca na região Centro Sul 
do Brasil, sendo a utilização de cultivares resistentes a principal forma de controle. Além 
disso, a mandiocultura nessa região está baseada em poucas cultivares. Nesse contexto, a 
avaliação de novos clones é uma atividade imprescindível para o aumento da sustentabilidade 
da mandicultura nessa região.  

Além da resistência a doenças, uma cultivar de mandioca, para ser plantada na região 
Centro Sul do Brasil, deve possuir uma arquitetura (porte) que permita o plantio mecanizado, 
e como em qualquer região, ter alta produtividade de raízes e alto teor de matéria seca. 

Sendo assim, esse trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar clones de 
mandioca para a indústria com resistência às principais doenças, arquitetura e produtividade 
adequadas para cultivo na região Centro Sul do Brasil. 

Material e Métodos 

O trabalho foi realizado no campo experimental da Embrapa Agropecuária Oeste, nos 
anos agrícolas de 2013-14 e 2014-15, e constou da avaliação de 31 clones de mandioca, dos 
quais 26 obtidos em cruzamentos realizados na Embrapa Mandioca e Fruticultura e cinco 
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cultivares testemunhas (Baianinha, Cascuda, Fécula Branca, Formosa e IAC 90). Nos 
plantios, realizados manualmente, utilizaram-se manivas-semente de cerca de 20 cm de 
comprimento, espaçamento de 0,90 m x 0,70 m. O número de plantas por parcela foi de 10 e 
40 e o número de repetições de 2 e 3, no primeiro e segundo anos, respectivamente. As 
adubações foram realizadas com base nos resultados das análises de solos, e os tratos 
culturais constaram de controle de formigas em seguida ao plantio e capinas realizadas de 
modo a manter as plantas de mandioca livres da concorrência de plantas invasoras nos três 
primeiros meses. 
 Durante o ciclo das plantas, entre os meses de fevereiro e março, realizaram-se as 
avaliações do ataque de bacteriose (Xanthomonas axonopodis pv manihotis) e 
superalongamento (Sphaceloma manihoticola). A bacteriose foi avaliada por meio da escala 
de notas: 1- sem sintomas; 2- sintomas no terço inferior da planta; 3- sintomas nos terços 
inferior e médio da planta; 4- sintomas por toda a planta e 5- morte dos ponteiros ou de toda 
planta (RANGEL et al., 2013). O superlongamento também foi avaliado por meio de uma 
escala de 1 a 4: 1-ausência de sintomas; 2-sintomas apenas nas folhas; 3-sintomas nas folhas e 
pecíolos; 4-sintomas nas folhas, pecíolos e caule, com alongamento e retorcimento do caule.  
 Na colheita, realizada por volta dos 10 meses, avaliou-se o porte das plantas antes do 
arranquio das plantas, por meio de uma esca1a de notas de 1 a 5 (CEBALLOS et al., 2012). O 
peso das raízes colhidas foi obtido com auxílio de balança digital. De cada parcela retirou-se 
uma amostra de raízes, para a determinação dos teores de matéria seca e amido. Para a 
estimação do teor de matéria seca, tomou-se uma amostra de 5 kg (peso no ar; Par), a qual foi 
imersa em água e pesada (peso na água; Págua), com auxílio de uma balança hidrostática. Em 
seguida, esses valores foram aplicados à seguinte equação (KAWANO et al., 1987):     

Teor de matéria seca (%) = 1423158 −
− )águaParP(

arP
x, . 

 
Obtido o teor de matéria seca, o teor de amido é calculado subtraindo 4,65, isto é, 

 
Teor de amido (%) = Teor de matéria seca (%) - 4,65.  
  
 A produtividade de amido foi calculada multiplicando-se o teor de amido pela 
produtividade de raízes.  
 

Os dados das variáveis porte da planta (notas de 1 a 5), sintomas de bacteriose (BAC; 
notas de 1 a 4), notas de sintomas de superalongamento (SUP; notas de 1 a 4 ), produtividade 
de raízes (PR; t.ha-1), teor de amido (AM; %), e produtividade de amido (PAM; t.ha-1) foram 
submetidos ao teste F da análise de variância e as médias agrupadas por meio do teste de 
Scott-Knott a 5% de probabilidade, com auxílio do programa Genes (CRUZ, 2001).    
  

Resultados e Discussão 
 
O resultado da análise de variância conjunta do porte da planta (PRT), sintomas de 

bacteriose (BAC; notas de 1 a 4), notas de sintomas de superalongamento (SUP; notas de 1 a 
4 ), produtividade de raízes (PR; t.ha-1), teor de amido (AM; %), e produtividade de amido 
(PAM; t.ha-1) são mostradas na Tabela 1. Nota-se que a fonte de variação clones foi 
significativa em todas as características, exceto BAC, demonstrando existir variabilidade 
genética entre os clones avaliados. Os valores de coeficiente de variação (CV) variaram de 
4,45 (AM) a 41,41% (PRT). Um fato interessante é o valor relativamente baixo do CV da PR 
(19,41%). Valores de até 40% são observados nessa característica (OJULONG et al., 2008). 
Esse valor relativamente baixo do coeficiente de variação da PR assegura que os materiais 
estão sendo comparados com uma precisão elevada. 
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Tabela 1. Resumo da análise de variância das características porte da planta (PRT), notas de 
sintomas de bacteriose (BAC) e superalongamento (SUP), produtividade de raízes (PR), teor 
de amido (AM) e produtividade de amido (PAM) avaliados em clones de mandioca para a 
indústria, em Dourados-MS, nos anos agrícolas 2013-14 e 2014-15  
   

FV GL 
Quadrados Médios 

PRT BAC SUP PR AM PAM 
Ano 1 0,4301ns 16,2677**  0,0132ns   14,9949ns 0,4837ns  0,8521ns  
Bloco (ano) 3 0.3441ns 0,0269ns 0,6322**  617,2630**  1,4201ns  71,7666**  
Clone 30 19,3935**      0,1528ns 0,1500* 176,4037**  9.4470**   20,6323**  
Ano x clone 30 14,0365**       0,1561ns 0,0965ns 70,9832**  2,4703 ns 8,6915**  
erro 90 0,2443 0,1574 0,0933 25,5171 2,2416 3,2595 
CV (%)  41,41  16,23 27,77 19,41 4,45 20,99 

** e * significativo a 1 e 5%, respectivamente, pelo teste de F. ns não significativo. 
 
 As médias são apresentadas na Tabela 2. Em relação ao PRT, clones com nota até 3 
possuem porte adequado ao plantio mecanizado. Assim, verifica-se que todos os clones 
avaliados possuem PRT adequado. O critério de seleção em relação à bacteriose e ao 
superalongamento é o mesmo que para o porte, isto é, materiais com nota até 3 são 
selecionáveis. Vê-se que os 26 clones apresentam notas de BAC e SUP semelhantes às das 
testemunhas. Essa uniformidade dos materiais avaliados quanto a PRT, BAC e SUP reflete a 
seleção realizada em anos anteriores, quando os materiais com desempenho inadequado 
foram descartados. 
 Quanto à PR, destacaram-se os clones 4, 6, 11 e 22, com produtividades de 34,36, 
34,71, 38,15 e 36,85 t.ha-1, respectivamente, superiores a todas as testemunhas avaliadas. Dos 
quatro superiores quanto à PR, apenas um (clone 22) foi classificado no grupo de maior 
média de AM, indicando que os maiores valores de PR e AM nem sempre estão associados. 
Por essa razão, estima-se a produtividade de amido. Observa-se que 12 dos 26 clones 
avaliados (46,15%) tiveram médias de PAM classificadas no grupo superior, cuja média geral 
é igual a 10,70 t.ha-1. Entre as testemunhas, a IAC 90 e a Cascuda apresentaram média de 
PAM (10,36 t.ha-1) no grupo superior. As médias das demais testemunhas formaram o grupo 
cujo valor médio foi de 7,34 t.ha-1. 
 

Conclusão 

Clones com desempenho adequado quanto ao porte e a resistência a doenças e 
produtividade de amido superior à média das testemunhas foram identificados, indicando que 
têm potencial para serem cultivados na região Centro-Sul.  
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Tabela 2. Médias de porte da planta (PRT; notas de 1 a 5), sintomas de bacteriose (BAC; 
notas de 1 a 4), sintomas de superalongamento (SUP; notas de 1 a 4), produtividade de raízes 
(PR; t.ha-1), teor de amido (AM; %) e produtividade de amido (PAM; t.ha-1) avaliados em 
clones de mandioca para a indústria, em Dourados-MS, nos anos agrícolas 2013-14 e 2014-15 

Clones PRT BAC SUP PR AM PAM 
1 1,0 a 2,3    a 1,2    a 29,17 b 34,06 a 9,98  a 
2 1,0 a 2,5    a 1,2    a 17,57 c 33,69 a 5,91  b 
3 1,0 a 2,3    a 1,2    a 26,2 b 32,57 b 8,6  b 
4 1,0 a 2,3    a 1,0    a 34,36 a 32,58 b 11,21  a 
5 1,0 a 2,5    a 1,0    a 30,53 b 31,75 b 9,72  a 
6 1,0 a 2,5    a 1,0    a 34,71 a 32,89 b 11,43  a 
7 1,0 a 2,2    a 1,2    a 27,21 b 33,16 b 9,11  a 
8 1,3 a 2,3    a 1,0    a 26,38 b 32,6 b 8,62  b 
9 1,3 a 2,3    a 1,0    a 23,57 c 32,94 b 7,77  b 
10 1,0 a 2,3    a 1,2    a 30,83 b 33,19 b 10,25  a 
11 1,5 a 2,5    a 1,3    a 38,15 a 32,57 b 12,43  a 
12 1,7 b 2,5    a 1,2    a 30,57 b 33,54 a 10,2  a 
13 2,0 b 2,7    a 1,0    a 20,76 c 33,57 a 7,02  b 
14 1,0 a 2,5    a 1,2    a 26,3 b 31,5 b 8,29  b 
15 1,0 a 2,2    a 1,0    a 21,69 c 32,45 b 7,02  b 
16 1,0 a 2,5    a 1,0    a 23,96 c 34,72 a 8,37  b 
17 1,0 a 2,5    a 1,0    a 20,23 c 30,83 b 6,24  b 
18 1,3 a 2,2    a 1,0    a 19,61 c 32,07 b 6,33  b 
19 2,0 b 2,5    a 1,0    a 15,53 c 34,73 a 5,29  b 
20 1,0 a 2,3    a 1,0    a 21,94 c 33,09 b 7,3  b 
21 2,5 b 2,3    a 1,0    a 27,8 b 34,73 a 9,68  a 
22 1,0 a 2,3    a 1,0    a 36,85 a 34,86 a 12,84  a 
23 1,4 a 2,2    a 1,0    a 25,27 c 35,22 a 8,98  a 
24 1,0 a 2,3    a 1,0    a 26,38 b 36,19 a 9,68  a 
25 1,0 a 2,5    a 1,0    a 20,83 c 32,86 b 6,86  b 
26 1,0 a 2,0    a 1,0    a 28,07 b 29,59 b 8,31  b 

Baianinha 1,3 a 2,2    a 1,0    a 24,83 c 30,72 b 7,66  b 
Cascuda 1,0 a 2,6    a 1,0    a 28,01 b 31,9 b 8,93  a 
Fécula 1,0 a 2,3    a 1,2    a 17,37 c 31,64 b 5,51  b 
Formosa 1,0 a 2,6    a 1,7    a 22,68 c 32,16 b 7,26  b 
IAC 90 1,0 a 2,3    a 1,8    a 31,47 b 32,85 b 10,36  a 
Média geral 1,1 2,4 1,1 25,52 32,95 8,6 

Médias seguidas da mesma letra na coluna pertencem ao mesmo grupo, pelo teste de Scott-Knott a 5% 
de probabilidade. 
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OBTENCIÓN DE CULTIVARES MEJORADOS  DE MANDIOCA ( Manihot 
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Temática: Mejoramiento genético y biotecnología. 
 

Resumen. 
 

El cultivo de mandioca se realiza mayormente en la región noreste de la República 
Argentina. Los productores de la Provincia de Misiones han perpetuado el cultivo mediante el 
mecanismo tradicional de propagación vegetativa, el uso de materiales no selectos, sumado a 
las técnicas de multiplicación favorecen la dispersión de enfermedades y los bajos 
rendimientos. Una forma de incrementar la productividad es la obtención de plantas 
mejoradas a partir de semillas. El objetivo es lograr nuevos materiales genéticos de mandioca, 
obtenidos por reproducción sexual a partir de cruzamientos abiertos, utilizando 20 cultivares. 
El trabajo se realizó en las instalaciones del INTA EEA Cerro azul Misiones. Los cultivares 
fueron implantados en parcelas de 3 surcos y 5m. de largo. La densidad de plantación fue de 
10000 plantas/Ha. con una disposición espacial de 1m. entre surco y 1m. entre plantas. El 
diseño experimental seleccionado para el trabajo consistió en bloques completos al azar con 
tres repeticiones. Se realizó la recolección de frutos y germinación de semillas. Se demuestra  
a partir de los 7 materiales en evaluación que es posible obtener nuevas variedades utilizando 
los cultivares más difundidos de la zona mediante los cruzamientos abiertos. 
 

Palabras-clave. 
 
Cultivar, semilla viable, cruzamiento, estacas, frutos. 

 
Introducción. 

 
El cultivo de la mandioca se realiza mayormente en la región noreste de la República 

Argentina, su producción es consumida en el país en sus diferentes modalidades -industria, 
alimentación animal y humana- (Uset, O. 2009). 

Los productores de la Provincia de Misiones han perpetuado el cultivo de mandioca 
mediante la propagación vegetativa, utilizando estacas (pedazos de tallos) en plantaciones 
sucesivas. Esta práctica de manejo representa un riesgo, debido a que es posible diseminar 
plagas y enfermedades, principalmente organismos sistémicos como virus y micoplasmas 
(Albarrán, J. et al, 2003), constituyendo una de las principales limitantes en los rendimientos 
y la expansión del cultivo (Mantilla, J. 1996), por otro lado la mala calidad genética de los 
materiales también influye en las mermas de los rindes en las chacras de los productores.  

Una forma de disminuir los riesgos anteriormente descritos, es la obtención de plantas 
resistentes o tolerantes generadas a partir de semillas botánicas, mediante cruzamientos 
abiertos o controlados. 

Este trabajo tuvo como objetivo lograr nuevos materiales genéticos de mandioca, 
obtenidos por reproducción sexual a partir de cruzamientos abiertos, utilizando los 20 
cultivares más plantados en la zona.  
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Materiales y Métodos. 

 
El trabajo se realizó en las instalaciones del INTA EEA Cerro azul, el cual se 

encuentra ubicado en la Provincia de Misiones a 27°39´23,60´´S y 55°26´13,27´´O. Sus 
precipitaciones medias es de 1960 mm., su temperatura media anual es de 20,8 °C y el 
período de heladas se encuentra entre mediados del mes de mayo y septiembre. 

A partir del mes de marzo comienza a descender la temperatura y en mayo inicia el 
período de heladas. 

En el predio se encuentra implantada una colección compuesta por diferentes 
cultivares de mandioca, éstos son los materiales mayormente utilizados en la región. A partir 
de esta colección se seleccionaron 20 cultivares, los cuales fueron implantados en parcelas de 
3 surcos y 5m. de largo. La densidad de plantación utilizada fue de 10000 plantas/Ha. con una 
disposición espacial de 1m. entre surco y 1m. entre plantas, el diseño experimental utilizado 
fueron bloque completos al azar con tres repeticiones. 

La implantación de las parcelas se realizó en septiembre de 2011, el material vegetal 
utilizado como semillas fueron estacas selectas por sus condiciones sanitarias, las mismas 
medían entre 12 a 15cm. de longitud y fueron depositadas a 10 cm.de profundidad. 

Todas las labores de implantación y mantenimiento (marcación de parcelas, 
implantación, fertilización, limpieza de malezas y pulverizaciones)  de parcelas se realizaron 
manualmente. 

 A partir de marzo hasta mayo de 2013 se cosecharon los frutos que se encontraban en 
las plantas, se embolsaron y rotularon con la identificación de la planta madre. Los frutos 
fueron colocados en un recipiente conteniendo una solución de 2ml.L-1 de cipermetrina 25% 
durante dos horas para el control de insectos. Posteriormente se acondicionaron en una 
bandeja plástica depositados sobre papel secante en cajas de petri rotulados nuevamente con 
el nombre de la planta madre.  

Luego de 45  días comenzaron a abrirse las cápsulas dejando expuestas a las semillas. 
Se seleccionaron las semillas viables y se sembraron en macetas, éstas fueron colocadas en 
una cámara con condiciones controladas de luz (8 horas de luz y 16 de oscuridad) y 
temperatura (28°C) adaptado a la metodología propuesta por Ceballos, H. et al, 2002.  

 
Una vez germinadas las semillas y cuando las plantas obtenidas alcanzaron 15 cm. las 

macetas fueron llevadas a un invernáculo de estructura metálica y riego controlado para 
favorecer el crecimiento de las mismas. 

El diseño experimental utilizado fue en bloques completos al azar con tres 
repeticiones. Los datos fueron analizados utilizando estadística descriptiva.  

 
Resultados y Discusión. 

 
Los 20 materiales selectos manifestaron diferentes comportamientos con respecto a la 

fase de floración y fructificación, 5 de los mismos no presentaron floración (C5, C9, C10, 
C13 y C16) y 6  desarrollaron flores pero no fructificaron (C6, C7, C11, C15, C17 y C19). 
Esto puede ser explicado por la ubicación geográfica (condiciones edafoclimáticas) y la 
expresión genética de los cultivares, según lo reportado por Ceballos, H. et al,  2002. 

Los 9 cultivares restantes presentaron flores de ambos sexos, y se recolectaron los 
frutos que se encontraron sobre las plantas. Sin embargo solamente 8 cultivares produjeron 
semillas viables a partir de los frutos mencionados (Foto 1 y 2) -Tabla 1-. 
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Foto1. Comportamiento de las cápsulas de mandioca al secado.  

 
Foto 2. Semillas viables obtenidas a partir de frutos sin inconvenientes sanitarios. 
Las condiciones climáticas dadas, durante el período de crecimiento de las plantas 

utilizadas como madres,  pudieron ser  uno de los factores ocasionales de la baja producción 
de semillas, ya que con el descenso de la temperatura y la disminución de las horas de luz, 
comienza el proceso de senescencia foliar y junto a ésta la caída de los frutos. 

Tabla 1. Cultivares de mandioca en los cuales  se obtuvieron frutos, semillas viables y 
plantas. 

Cultivar 
N° de frutos 
cosechados 

N° semillas 
viables 

Plantas 
obtenidas 

C 1 5 7 0 
C 2 3 0 0 
C 3 7 13 0 
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C 4 2 2 0 
C 8 26 55 6 
C 12 8 12 0 
C 14 6 9 0 
C 18 11 18 1 
C 20 5 6 0 

El número total de semillas viables fue de 122 semillas y el porcentaje de plantas 
obtenidas a partir de éstas fue de 5,74% (7 plantas). El bajo número de plantas obtenidas es 
coincidente con los porcentajes  reportados por Fuenmayor Campos, F. et al, 2012. 

Estas plantas germinadas en cámara, fueron llevadas a un invernáculo y actualmente 
se encuentran en etapa de multiplicación asexual, para ser utilizada posteriormente en 
evaluaciones a campo. 

 
Conclusión. 

 
A partir de cruzamientos abiertos,  utilizando lo cultivares de mandioca de la zona, se 

pueden generar nuevos materiales que permitan mejorar las condiciones del cultivo tanto 
sanitarias como de rendimientos. 
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Temática: Melhoramento genético e biotecnologia. 

Resumo  

Um protocolo e inovador para a micropropagação em escala comercial da mandioca 
foi estabelecido pelo Instituto Biofábrica de Cacau, localizado em Ilhéus, Bahia, Brasil. Os 
procedimentos utilizados para a realização do processo de produção de mudas de mandioca 
em escala comercial apresentam elevados padrões técnicos, tais como, fidelidade genética e 
alta qualidade fitossanitária. As elevadas taxas de mortalidade verificada em apenas cinco das 
31 variedades multiplicadas estão relacionadas diretamente ao genótipo, ao ambiente in vitro 
e a diversos fatores que podem influenciar na aclimatização das mudas micropropagadas. O 
manejo adequado da irrigação, isto é, a quantidade de água e a frequência de aplicação, 
possibilita o desenvolvimento vigoroso das mudas micropropagadas, otimizando o processo 
de aclimatização. No entanto, mesmo o sistema apresentando uma eficiência muito grande, 
existe a preocupação em se adotar medidas para reduzir os custos e aprimorar a produção de 
mudas micropropagadas de mandioca com qualidade genética e fitossanitária, bem como o 
procedimento de multiplicação rápida a partir de plantas enviveiradas. 
 
Palavras Chave: Cultura de tecidos, propagação, micropropagação, aclimatização. 

Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma das mais importantes culturas de 
subsistência dos trópicos e desempenha um papel essencial na dieta alimentar mundial, tanto 
humana como animal, por seu alto teor energético (Olsen & Schaal, 2001). 

Uma espécie considerada rústica devido à sua fácil adaptação, a mandioca possui a 
capacidade de produzir em regiões de baixa fertilidade e com escassez de água, nas quais 
poucas espécies conseguem se estabelecer. Apesar dessa rusticidade, a mandioca possui 
características que dificultam a sua propagação em larga escala num curto intervalo de tempo. 
Apesar de possuir um sistema de propagação considerado fácil, mediante as manivas, a baixa 
taxa de multiplicação é um dos obstáculos à sua propagação em larga escala. De cada planta 
de mandioca obtém-se de 5 a 10 manivas de 20 cm de comprimento, num período médio de 
12 meses, o que equivale a dizer que a taxa de propagação da mandioca varia de 1:5 a 1:10 
(Santos et al., 2009). Outro problema relacionado com a propagação vegetativa da mandioca 
diz espeito à transmissão de pragas e patógenos de geração a geração, o que interfere na 
produção de raízes e na quantidade e qualidade do material de plantio, haja vista que o 
acúmulo de pragas causa a degenerescência das manivas. 

Diante dessas limitações impostas pelas questões relacionadas com a lenta e baixa 
taxa de propagação da mandioca, é cada vez mais importante o desenvolvimento de técnicas 
alternativas de multiplicação acelerada que permitam a disponibilização rápida de material de 
plantio isento de pragas e patógenos para os agricultores, tanto de cultivares tradicionais 
como de novos genótipos desta euforbiácea. 

Dentre tais alternativas, pode-se destacar a propagação vegetativa in vitro, também 
denominada de micropropagação, em meios nutritivos adequados e sob condições controladas 
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de temperatura, luminosidade e fotoperíodo. Essa técnica, que viabiliza a produção de um 
elevado número de mudas idênticas à planta matriz com excelentes condições sanitárias 
durante todo o ano, evidencia, portanto, uma grande vantagem comparativa sobre 
procedimentos mais tradicionais empregados na multiplicação da mandioca. 

No entanto, plantas derivadas de cultura de tecidos exigem um período de 
aclimatização, onde crescem em ambiente com alta umidade relativa e baixos níveis de 
luminosidade. A técnica de aclimatização das plantas micropropagadas consiste em retirar a 
planta da condição in vitro e transferi-la para casa-de-vegetação, telado ou estufa, com o 
objetivo de superar as dificuldades que as plantas enfrentam quando ocorre a mudança de 
ambiente, antes de serem transferidas para condições de campo. Para muitas espécies a 
aclimatização é considerada uma fase crítica da micropropagação, sendo um dos maiores 
obstáculos à aplicação prática da cultura de tecidos na propagação in vitro. 

O objetivo desse trabalho é expor um sistema inovador de micropropagação da 
mandioca em larga escala, desenvolvido para disponibilizar maior quantidade de mudas 
sadias em reduzido espaço de tempo, visando atender a demanda dos agricultores por material 
de plantio com qualidade genética e fitossanitária garantida. 

Material e Métodos 

O protocolo de produção de mudas em larga escala foi estabelecido no Instituto 
Biofábrica de Cacau (IBC), BA 262, km 32, distrito de Banco do Pedro, Ilhéus, Bahia, Brasil. 
Foram testadas 31 variedades de mandioca, disponibilizadas pela Embrapa Mandioca e 
Fruticultura. Manivas de plantas sadias e vigorosas, com idade de 10 a 14 meses, foram 
selecionadas, eliminando-se as extremidades e utilizando-se apenas o terço médio. Essas 
manivas passaram por um rigoroso controle de qualidade e testes de indexação para os vírus 
do mosaico comum e do mosaico das nervuras. 

As manivas foram cortadas em segmentos de 15 cm (Figura 1A), permanecendo, cada 
maniva-semente, com 4 a 6 gemas e, posteriormente, foram plantadas em posição vertical, em 
tubetes de PVC contendo substrato esterilizado, e mantidas em casa de vegetação. 

A produção de mudas por meio da micropropagação está sendo realizada com base na 
metodologia recomendada por Souza et al. (2008). A metodologia consiste em colher brotos 
com aproximadamente 2 cm de comprimento das manivas-sementes mantidas em casa de 
vegetação. Em seguida, os brotos são desinfetados, as gemas laterais (Figura 1B) extraídas e 
cultivadas no meio de estabelecimento, em câmara de fluxo laminar (Figura 1C). Quando os 
brotos apresentam um tamanho entre 1,0 cm e 1,5 cm, após 15 a 20 dias do início da 
incubação, são transferidos para o meio de cultura de enraizamento (Figura 1D). 

O meio de cultura de estabelecimento é composto pelos sais minerais do MS 
suplementado com ácido naftaleno acético-ANA (0,02 mg/L), benzilaminopurina-BAP (0,04 
mg/L), ácido giberélico-AG3 (0,05 mg/L), tiamina-HCI (1 mg/L) e mio inositol (100 mg/L). 
O meio de enraizamento é formado pelos sais minerais e vitaminas do meio MS, adicionado 
de ANA BAP e AG3 (0,01 mg/L, cada). Ambos os meios são complementados com sacarose 
(20 g/L), solidificados com ágar (7 g/L) e pH ajustado em 5,7 a 5,8. 

Ao atingirem um tamanho aproximado de 12 cm, as plantas são levadas para 
aclimatização. São, então, transferidas para tubetes de PVC (Figura 1E), contendo substrato 
esterilizado e colocadas em um túnel plástico (Figura 1F), permanecendo por 15 dias. No 
interior dos túneis foi instalado um sistema de irrigação por nebulização, para manter a 
umidade relativa do ar próximo a 100%. Após a aclimatização, as mudas são transferidas para 
uma casa de vegetação equipada com um sistema de irrigação por nebulização, com foguer 
(Figura 1G). 

Quando alcançam um tamanho em torno de 25 cm, as mudas são repassadas aos 
parceiros (Figura 1H) localizados em diversos territórios e que atuam como agentes 
multiplicadores desses materiais propagativos. Esses grupos produtivos irão adotar a técnica 
de multiplicação acelerada da mandioca (Santos, et al., 2009) e repassar as manivas-sementes 
aos agricultores familiares cooperados. 
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Figura 1. Etapas da produção de mudas micropopagadas de mandioca em larga escala: (A) 
manivas cortadas; (B) gemas laterais; (C) manuseio em câmaras de fluxo laminar; (D) plantas 
em enraizamento; (E)plantio de mudas em substrato; (F) aclimatização em túnel de plastico; 
(G) mudas em casa de vegetação; e (H) prontas para distribuição aos agentes multiplicadores. 
 

Resultados e Discussão 
O protocolo de produção de mudas micropropagadas foi testado em 31 variedades de 

mandioca. Apesar da taxa de mortalidade ser relativamente baixa na maioria das variedades 
testadas, algumas delas apresentaram percentuais igual ou superior a 50%, a exemplo da 
‘Cigana A’, ‘Cigana B’, ‘Platina E’, ‘Todo Tempo’ e ‘Vassourinha’ (Tabela 1). 
 
Tabela 1. Produção anual de mudas e percentual de mortalidade em um sistema de 
micropropagação em larga escala de variedades de mandioca desenvolvida no Instituto 
Biofábrica de Cacau, Ilhéus, Bahia, Brasil. 

Variedade Produção/ano Mortalidade/ano Mortalidade/ano (%) 
Amansa burro 3.456 372 10,74 
BRS Kiriris n°07 1.944 151 17,99 
BRS Kiririsn° 08 33.642 1.903 5,66 
Caipira 79.175 11.960 20,57 
Cigana A 1.490 756 50,74 
Cigana B 11.070 6.214 63,22 
Corrente A 7.992 919 11,49 
Corrente B 80.946 15.920 21,69 
Cravelinha 1.296 440 33,95 
Dourada 1.165 139 11,93 
Formosa 311.542 65.959 26,67 
Gema de ovo 10.638 1.913 42,76 
Lagoão 18.468 4.487 23,44 
Mani branca 56.430 10.580 13,75 
Mulatinha 108.216 18.159 24,71 
Olho Roxo A 35.910 8.306 19,83 
Olho Roxo B 20.898 3.170 22,09 
Olho Roxo C 62.665 23.124 35,05 
Olho roxo D 40.770 9.082 22,28 
Platina A 34.830 13.149 34,51 
Platina B 13.878 3.935 40,28 
Platina C 107.638 40.335 36,96 
Platina D 14.148 6.095 33,95 

A B 

G 

C 

F E 

D 
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As baixas taxas de mortalidade obtidas refletem a eficiência tecnológica de todas as 

etapas envolvidas nesse procedimento de micropropagação em larga escala da mandioca. 
Aspectos como altura das plantas, presença e intensidade de estiolamento, forma, coloração e 
tamanho das folhas, formação de calos, desenvolvimento de raízes, perdas por contaminação 
microbiana e eficiência de aclimatização são fatores importantes que podem interferir na 
qualidade de uma muda micropropagada (Oliveira et al., 2000) e, consequentemente, 
contribuir para o aumento das taxas de mortalidade.  

Devido à alta demanda de mudas por parte dos agricultores e também pela logística 
de distribuição dessas mudas, houve a necessidade de se estabelecer uma nova metodologia 
de multiplicação a partir do material aclimatizado em casa de vegetação. Devido ao rápido 
desenvolvimento das variedades, a parte aérea das plantas está sendo aproveitada na 
propagação vegetativa por estaquia. Essa metodologia já está sendo utilizada para produção 
de mudas, porém o protocolo ainda não está totalmente estabelecido, necessitando de alguns 
ajustes. 

Conclusão 

A tecnologia inovadora, desenvolvida pelo Instituto Biofábrica de Cacau, permite a 
produção de mudas de variedades de mandioca de interesse em larga escala, sendo uma 
importante ferramenta na propagação de mudas com qualidade genética e fitossanitária 
garantida, em tempo e espaço físico reduzidos. 
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Platina E 24.462 8.835 55,77 
Platinão 19.954 5.483 27,75 
Prata 586 79 13,48 
Sergipe 5.238 854 32,17 
Tapioqueira 1.404 129 9,19 
Todo Tempo 5.346 3.781 70,73 
Vassourinha 38.052 11.024 50,00 
Verdinha 39.636 13.055 32,13 
Total 1.192.885 290.308 24,34 
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Temática: Melhoramento genético e biotecnologia 
 

Resumo 

A mandioca se destaca por ser uma cultura muito consumida no mundo. No estado do 
Acre a mandioca apresenta alto potencial de comércio, sendo cultivada por pequenos e 
médios produtores rurais. Este trabalho teve como objetivo avaliar variedades de mandioca 
quanto aos aspectos produtivos e agronômicos nas condições edafoclimáticas do Acre. Foram 
avaliadas três variedades lançadas pela Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical (BRS 
Tapioqueira, BRS Araçá e BRS Cigana) e dois híbridos (9624-09, 9783-13 e 98150-06). O 
delineamento estatístico utilizado foi em blocos ao acaso com três repetições. As parcelas 
experimentais foram constituídas de quatro fileiras de plantas, espaçadas de 1,0 m entre linhas 
e 1,0 m entre plantas, totalizando 16 plantas, sendo úteis as quatro centrais. As variáveis 
avaliadas foram: produtividade de raiz, peso da parte aérea, peso do terço superior, número de 
raízes, índice de colheita, teor de matéria seca e de amido. Foi realizada a análise de variância 
e teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. De acordo com os resultados, o híbrido 
98150-06 possivelmente seja um material com potencial a ser recomendado por apresentar 
bons índices de produtividade de raiz e de parte aérea, indicando ter duplo uso tanto para uso 
das raízes para produção de farinha quanto para o uso da parte aérea como feno na 
alimentação animal. 
 
Palavras Chave: Melhoramento de plantas; produtividade; farinha de mandioca; Manihot esculenta  

Introdução 

A cadeia produtiva de mandioca está entre os mais importantes cultivos agrícolas do 
Acre, por ser uma cultura rústica, produzindo mesmo em locais com baixa utilização de 
insumos. Segundo dados do IBGE (2015), o Brasil produziu em 2013, aproximadamente 
21,48 milhões de toneladas de raiz, dos quais o Acre contribuiu com cerca de 939,17 mil 
toneladas, com rendimento médio de 21,41 t.ha-1.  

A cultura no Estado do Acre está ligada principalmente a pequenos produtores a qual 
diversificam o uso para o consumo in natura ou para a comercialização na forma de farinha. 
Cardoso et al. (2004) relata que as variedades de mandioca utilizadas pelos pequenos 
produtores, apresentam baixo potencial produtivo de raízes, fazendo-se necessária a avaliação 
e identificação de materiais genéticos mais promissores para cultivo. Segundo Lessa et al. 
(2013), a baixa produtividade de mandioca está aliada a falta de manejo básico, como a 
calagem, a adubação, o controle de pragas e doenças, e a utilização de material vegetal de 
baixo potencial produtivo. Assim, a utilização de tecnologia e insumos possibilita estratégia 
de baixo custo e potencial de impacto para utilização de cultivares melhorada de alto 
potencial produtivo, adaptadas às condições edafoclimáticas do local de cultivo (ANJOS et 
al., 2014). Segundo Pontes (2008), a produtividade, o número de raízes comerciáveis, o teor 
de amido e a matéria seca constituem as características de maior interesse para o cultivo e 
comercialização de mandioca.  
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Diante disso, este trabalho teve como objetivo avaliar os aspectos agronômicos e 
produtivos de variedades de mandioca voltadas para a produção de farinha, cultivadas nas 
condições edafoclimáticas do Estado do Acre. 

Material e Métodos 

 O experimento foi conduzido no campo experimental da Embrapa Acre, localizado 
em Rio Branco, AC. Foram avaliadas agronomicamente três variedades lançadas pela 
Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical (BRS Tapioqueira, BRS Araçá e BRS Cigana) e 
três híbridos (9624-09, 9783-13 e 98150-06). O delineamento estatístico utilizado foi blocos 
ao acaso com três repetições. Os seis genótipos representaram os tratamentos. As parcelas 
experimentais foram constituídas de quatro fileiras de plantas, espaçadas de 1,0 m entre linhas 
e 1,0 m entre plantas, totalizando 16 plantas, sendo úteis as quatro centrais. 

Foi feita a correção do solo, com calagem (1 t.ha-1 de calcário) na área de plantio, 
conforme a análise de solo. O material de plantio utilizado constituiu-se de manivas medindo 
aproximadamente 10 cm de comprimento, contendo em média quatro a seis gemas. 

A avaliação foi realizada aos oito meses após o plantio, quanto às variáveis: peso da 
parte aérea (PPA, t.ha-1), peso do terço superior (PTS, t.ha-1), número de raízes por planta 
(NRP), produtividade (PR, t.ha-1), índice de colheita (IC, %), comprimento das raízes (CR, 
cm), diâmetro das raízes (DR, cm), teor de massa seca (TMC, %) e teor de amido (TA, %). 

O PPA foi obtido a partir da pesagem total do material, cortado rente ao solo e o PTS, 
do material cortado a partir da primeira bifurcação. O índice de colheita foi calculado pela 
fórmula: IC = [massa de raízes/(massa de raízes + massa da parte aérea)]*100. O DR e o CR 
foram avaliados utilizando-se amostras compostas de cinco de raízes de quatro plantas por 
parcela experimental. A análise do teor de matéria seca e de amido foi realizada através do 
método da balança hidrostática conforme metodologia proposta por Kawano et al. (1987). 
Para tanto, amostras de 5,0 kg de raízes de seis plantas, foram pesadas sobre a balança e em 
seguida, em tanque contendo água, mergulhando-se a cesta com as amostras. Para o cálculo 
do TMS foi utilizada a fórmula TMS = 158,3 x [peso no ar / (peso no ar - peso na água)] – 
142, e o amido pela fórmula TAM = MS - 4,61.  

Os dados foram submetidos à análise de variância e teste de Tukey ao nível de 5% de 
probabilidade, com auxílio do programa de análises estatísticas Sisvar 5.3. 

Resultados e Discussão 
Pelos resultados da análise da variância, foram detectadas diferenças significativas a 

5% de probabilidade para as variáveis PPA, PTS, PR e IC. Os valores de CV observados 
indicam uma boa precisão experimental e por tanto, confiabilidade dos resultados obtidos. 
(Tabela 1) 

 
Tabela 1 – Produção de parte aérea e de raiz de genótipos de mandioca cultivados nas 
condições edafoclimáticas do Estado do Acre, aos oito meses após o plantio. 

Genótipo PPA  
(t.ha-1) 

PTS 
(t.ha-1) 

NRP PR  
(t.ha-1) 

CR 
(cm) 

IC      
(%) 

DR  
(cm) 

TMS  
(%) 

TAM  
(%) 

BRS 
Tapioqueira 

13,4b 4,3b 6,72a 15,07ab 24,00a 82,03a 4,25a 38,78a 34,17a 

9624-09 13,6b 5,5ab 2,91a 5,60b 21,93a 67,90ab 4,39a 35,76a 31,15a 

9783-13 29,9ab 7,7ab 6,98a 26,51a 25,27a 68,58ab 4,56a 36,25a 31,64a 

98150-06 34,4a 11,2a 9,00a 31,50a 25,90a 71,68ab 4,65a 37,94a 33,33a 

BRS Araçá 27,6ab 9,4ab 5,19a 27,38a 29,53a 65,06b 4,88a 36,74a 32,13a 

BRS Cigana 29,8ab 10,8a 4,75a 17,20a 25,40a 61,48b 4,54a 38,40a 33,79a 
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CV (%) 14,25 14,83 20,88 13,44 14,91 8,53 8,91 6,16 7,03 

PPA = peso da parte aérea, PTS =Peso do terço superior, NRP = número de raízes/planta, PR = 
produtividade, CR = comprimento das raízes, DR = diâmetro das raízes, TMS= teor de massa seca e 
TAM = teor de amido. Médias seguidas de letras distintas, na coluna, diferem entre si pelo teste Tukey 
ao nível de 5% de probabilidade. 
 

A PR variou de 5,60 t.ha-1 a 31,50 t.ha-1 (Tabela 1), sendo que os genótipos 9783-13, 
98150-06, BRS Araçá e BRS Cigana apresentaram as maiores médias, com destaque aos três 
primeiros, os quais ultrapassaram os valores registrados no estado no ano de 2013 (21,44 t.ha-

1) (IBGE, 2015). A PR do genótipo 98150-06 (31,50 t.ha-1), observada no presente trabalho 
ultrapassou os valores encontrados por Lessa (2013) para este mesmo genótipo, avaliado aos 
11 meses após o plantio (33,95 t.ha-1), indicando que este material apresentou boa adaptação 
às condições edafoclimáticas do Acre.  
 O genótipo 98150-06 apresentou maior valor para PPA (34,4 t.ha-1) e juntamente com 
a cultivar Cigana, maior PTS (11,2 e 10,08 t.ha-1, respectivamente). A PPA é um fator 
importante, tanto para produção de forragem para alimentação animal, como material de 
propagação vegetativa (SILVA et al., 2012).  
 Para a variável IC, a variedade BRS Tapioqueira foi superior aos demais, 
apresentando IC de 82,03% ficando acima do valor encontrado por Alves (2011), que 
avaliando a mesma variedade, observou o IC de 68%. Os demais genótipos apresentaram IC 
superior a 60% o que é considerado satisfatório para essa variável, quando o objetivo é a 
seleção para produção de raízes (CONCEIÇÃO, 1987). 
 Com relação ao TMS e TAM, não foi observada diferença significativa entre os 
genótipos avaliados. No entanto, todos apresentaram TAM superior a 30%, o que, segundo 
Conceição (1987), constitui-se no valor mínimo ideal necessário para variedades destinadas à 
industrialização.  

 Conclusão  

O genótipo 98150-06 é um material promissor para recomendação por apresentar 
bons índices de produtividade de raiz e parte aérea, indicando ter duplo uso tanto para feno 
como para exploração das raízes. Contudo, torna-se necessário fazer novos experimentos para 
confirmar os resultados. 
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Temática: Melhoramento genético e biotecnologia 
 

Resumo  
Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar características morfofisiológicas de 
genótipos de mandioca sob sombreamento artificial. O experimento foi realizado em telados, 
com diferentes níveis de sombreamento (20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% e a pleno sol - 
testemunha). O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com quatro 
tratamentos, formados pelos genótipos Sergipe, Platinão, Verdinha e Poti Branca, e quatro 
repetições. As médias dos genótipos foram comparadas pelo teste Tukey, e o estudo dos 
níveis de sombreamento foi feito pela análise de regressão. O genótipo Sergipe apresentou 
diâmetro de caule inferior aos demais genótipos, e comprimento de folha inferior ao do 
genótipo Platinão. Foi observada tendência de aumento do diâmetro do caule e do 
comprimento da folha, e redução das taxas fotossintéticas, com o aumento do sombreamento 
em plantas de mandioca. 
Palavras Chave: Manihot esculenta Crantz, restrição luminosa, fisiologia. 

Introdução 
Originária do Continente Americano, a mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma 

das principais fontes de carboidratos para cerca de 800 milhões de pessoas, sobretudo nos 
países em desenvolvimento, onde é cultivada em pequenas áreas com baixo nível tecnológico 
(ROCA, 1984). Mais de 80 países produzem mandioca, sendo que o Brasil apresentou 
produtividade média de 13,7 t ha-1da produção mundial em 2012. (FAO, 2014). 

Modificações nos níveis de luminosidade aos quais uma determinada espécie está 
adaptada podem acarretar diferentes respostas em suas características fisiológicas, 
bioquímicas, anatômicas e de crescimento. A eficiência do desenvolvimento pode estar 
relacionada à habilidade de adaptação das plantas às condições de intensidade luminosa do 
ambiente (ATROCH et al., 2001).  

Há uma grande diferença entre os genótipos de mandioca, quanto à altura de plantas, 
arquitetura de copa, principalmente devido às diferenças genéticas e ambientais. Quando 
cultivados em plantios consorciados, em monocultivo sem espaçamento definido ou cultivo 
de genótipos com portes distintos, as plantas de mandioca competem por luminosidade em 
algum momento do seu ciclo, necessitando então, de estudos para melhor entendimento das 
modificações que as plantas de mandioca sofrem nestas situações. 

Diante disto, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo avaliar características 
morfofisiológicas de genótipos de mandioca submetidos a diferentes níveis de sombreamento. 

Material e Métodos 
O experimento foi desenvolvido em telados, na Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia, em Vitória da Conquista – BA, no período de outubro de 2013 a maio de 2014. 
Utilizou-se o delineamento experimental inteiramente casualizado, com quatro tratamentos, 
formados pelos genótipos Sergipe, Platinão, Verdinha e Poti Branca, e quatro repetições. 
Cultivados em telados revestidos com tela de polipropileno com diferentes níveis de 
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sombreamento (20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%). Adicionalmente, plantas foram cultivadas 
a pleno sol, 0% de sombreamento. Cada nível de sombreamento foi considerado um 
experimento. 

Os genótipos utilizados todos com bom potencial produtivo, sendo os dois primeiros, 
os mais cultivados na região de estudo pela preferência dos produtores e os dois últimos, 
materiais advindos da EMBRAPA, que têm apresentado boa produtividade de raízes 
tuberosas (GUIMARÃES, 2009; EMBRAPA, 2013). Para o plantio, foram selecionadas 
manivas sadias com 20 cm de comprimento, plantadas em vasos com capacidade de 60 litros.                                  
A adubação fosfatada foi feita no plantio e a adubação nitrogenada e potássica foi realizada 
após 45 dias de acordo com a recomendação de Nogueira e Gomes (1999). Aos 200 dias após 
o plantio foram analisadas as características diâmetro do caule, comprimento do lóbulo foliar 
principal e taxa fotossintética, utilizando-se sistema portátil aberto de análise de gases por 
infravermelho (IRGA), LCpro, ADC Bio Scientific Ltd.,UK. 

A análise estatística foi realizada utilizando o programa SAEG (Sistema para 
Análises Estatísticas e Genéticas) versão 9.1. Cada nível de sombreamento foi considerado 
um experimento. Quando a relação entre os resíduos foi de até 1:6, foi realizada a análise 
conjunta (Banzatto e Kronka, 2006). As médias dos genótipos foram comparadas pelo teste 
Tukey a 5% de probabilidade, e o estudo dos níveis de sombreamento foi feito pela análise de 
regressão.  

Resultados e Discussão 
Realizada a análise de variância, observou-se efeito isolado de genótipos e níveis de 

sombreamento para diâmetro do caule e comprimento de folha, e efeito de níveis de 
sombreamento para característica taxa fotossintética. 

Na Tabela 1, observa-se que o genótipo Sergipe apresentou menor diâmetro de caule, 
característica importante para a qualidade da maniva, pois está associada ao vigor das 
brotações. Pela mesma tabela nota-se que o comprimento do lóbulo foliar principal, do 
genótipo Platinão foi superior ao do genótipo Sergipe. Esta característica, segundo Burgos et 
al. (2010), está relacionada com a área foliar total da planta, a qual pode exercer influência 
sobre as taxas fotossintéticas. 

 Não foram verificadas diferenças entre genótipos para taxas fotossintéticas (Tabela 
1). De modo geral, os valores obtidos foram baixos, quando comparados ao potencial da 
espécie em condições de casa de vegetação, que podem variar de 13 a 24 μmol.m-2 s-1 
(Edwards et al. 1990), A fotossíntese em folhas mantidas em baixas intensidades luminosas é 
limitada e as proteínas relacionadas à fixação do CO2 são rapidamente degradadas (Okada & 
Katoh,1998) . 
 
Tabela 1. Diâmetro do caule (DIAC), comprimento do lóbulo principal (CF) e taxa 
fotossintética (FOTO) em genótipos de mandioca. Vitória da Conquista – BA, 2014. 
Genótipos DIAC1 (cm) CF (cm) FOTO (μmol m-2 s-1) 
Sergipe 0,712 b (1,03) 14,58 b 11,00 a 
Platinão 0,884 a (1,42) 16,71 a   9,92 a 
Verdinha 0,832 a (1,29) 15,17 ab 10,33 a 
Poti Branca 0,827 a (1,28) 15,71 ab 10,78 a 

1Dados transformados para ln (x+1), médias destransformadas entre parênteses.  
Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de 
probabilidade. 
 

Foi verificado efeito linear de níveis de sombreamento sobre o diâmetro do caule para 
todos os genótipos estudados (Figura 1A). Para Conceição (1981), a maniva deve apresentar 
um diâmetro aproximado de 2,0 a 2,5 cm.  

Observou-se efeito cúbico no comprimento da folha em função dos níveis de 
sombreamento (Figura 1B). O comprimento do lóbulo foliar dos genótipos apresentou 
tendência de aumento quando submetidos à restrição luminosa, com aumento mais acentuado 
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a partir de 50% de sombreamento. Essa expansão do tamanho individual da folha demonstra 
ser uma estratégia da planta na tentativa de maximizar seu desempenho fisiológico, por meio 
do alongamento da folha (TAIZ e ZEIGER, 2013). 

Na Figura 1C pode-se verificar que à medida que há acréscimo nos níveis de 
sombreamento, a taxa fotossintética dos genótipos de mandioca é reduzida, embora tenha sido 
observado pequeno aumento até 23% de sombreamento. Para Zhou e Han (2005) citado por 
Baliza et al. (2012), a fotossíntese pode variar de acordo com o ambiente onde a planta é 
cultivada e, as duas principais limitações ambientais para a taxa fotossintética são a 
disponibilidade de CO2 e de radiação. Assim, as plantas de mandioca submetidas ao maior 
nível de sombreamento (70%) apresentaram menor disponibilidade de radiação que, 
consequentemente, causou modificações anatômicas que limitaram a fotossíntese. 
 

 
 

 
 

 
  

* Significativo, a 5% de probabilidade, pela análise de Regressão. 
 
Figura 1. Estimativa de diâmetro do caule (A), comprimento do lóbulo foliar (B) e taxa 
fotossintética (C) em genótipos de mandioca em função de níveis de sombreamento. Vitória 
da Conquista – BA, 2014 

Conclusão 
Com aumento dos níveis de sombreamento foi observada tendência de incremento do 
diâmetro do caule e do comprimento da folha. A taxa fotossintética não diferiu entre os 
genótipos avaliados, e apresentou tendência de redução com aumento do sombreamento. 
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Temática: Melhoramento genético e biotecnologia 
 

Resumo  

Com o objetivo de retardar o crescimento das plantas e visando melhorar a condição da 
conservação in vitro do Banco de Germoplasma de Mandioca da Embrapa Mandioca e Fruticultura, 
estudou-se a adição do paclobutrazol (PBZ) em diferentes dosagens (0 mg.L-1; 0,05 mg.L-1; 0,10 mg.L-
1; 0,15 mg.L-1; 0,20 mg.L-1; 0,25 mg.L-1 e 0,30 mg.L-1 ) no meio de cultura MS. Foram estudados cinco 
acessos de mandioca (BGM 1325, BGM 1835, BGM 1811, BGM 1345 e BGM 0254), sendo as 
plantas mantidas sob condições de temperatura de 27 ± 1 ºC, intensidade luminosa de 30 µmol.m-2.s-1 
e fotoperíodo de 16 horas. Após o período de 60 dias foi feita uma avaliação das variáveis analisadas e 
concluiu-se que o PBZ influenciou na redução do crescimento das plantas, resultado muito importante 
para conservar in vitro o germoplasma de mandioca sob condições de crescimento mínimo. 
 
Palavras Chave: Cultura de tecidos, conservação in vitro de germoplasma, micropropagação, meio de 
cultura 

Introdução 

A micropropagação ou multiplicação in vitro de plantas consiste em um método de 
propagação vegetativa amplamente estudado em diversas espécies vegetais, sendo a modalidade, 
dentro das técnicas de cultura de tecidos, que mais se tem difundido e encontrado aplicações práticas 
comprovadas. Entre as vantagens de sua utilização estão: (1) possibilidade de se obter várias plantas a 
partir de um único explante inicial, independentemente de condições climáticas; (2) redução do tempo 
e da área física necessária à propagação do genótipo de interesse; (3) melhor condição sanitária por 
meio do cultivo de meristemas previamente tratados por termoterapia, para eliminação de doenças; (4) 
reprodução garantida do genótipo da planta-mãe, mantendo a fidelidade durante a multiplicação; e (5) 
propagação vegetativa de espécies difíceis de serem multiplicadas por outros métodos (Erig; Schuch, 
2005). Além disso, a micropropagação torna-se uma ferramenta obrigatória em um sistema de 
conservação in vitro de germoplasma, haja vista que será a técnica usada para se obter a quantidade de 
plantas de cada genótipo necessária para a preservação em laboratório (Souza et al., 2009). 

A cultura in vitro da mandioca (Manihot esculenta Crantz) tem sido efetuada com o 
envolvimento de vários estudos, entre eles a micropropagação e a conservação de germoplasma. Por 
ser de fundamental importância econômica, a mandioca vem sendo alvo de pesquisa, que visam seu 
melhoramento genético, e de progressivos processos de conservação para reduzir os riscos de perdas 
do germoplasma por ataque de pragas ou mudanças climáticas bruscas. Sistemas alternativos e 
complementares à conservação do germoplasma de mandioca a campo são, portanto, de grande 
importância para sua preservação e, consequentemente, na manutenção de genótipos de interesse 
sempre à disposição dos programas de melhoramento genético. 

Diante disso, foi realizado este trabalho, com o objetivo de melhorar a condição da 
conservação in vitro do Banco de Germoplasma de Mandioca da Embrapa Mandioca e Fruticultura, 
mediante o uso do paclobutrazol, uma substância do grupo dos triazóis que interfere na síntese de 
giberelinas e, assim, retarda o crescimento das plantas.  

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Cultura de Tecidos da Embrapa Mandioca e 
Fruticultura, situada em Cruz das Almas, Bahia. Foram utilizados cinco acessos do Banco de 
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Germoplasma de Mandioca, BGM 1325 (Mandioca João Grande), BGM 1835 (Macaxeira Amarela 1), 
BGM 1811 (Formosa), BGM 1345 (Macaxeira Preta) e BGM 0254 (Saracura 1). 

Microestacas de 1 cm de tamanho foram empregadas como explantes, sendo cultivadas em 
tubos de ensaio de 25 mm x 150 mm contendo 10 mL do meio de cultura MS (Murashige; Skoog, 
1962) adicionado de 0,01 mg.L-1 de ANA (ácido naftalenoacético), BAP (benzilaminopurina) e AG3 
(ácido giberélico), 25 g.L-1 de sacarose, 7 g.L-1 de ágar e com variações nas dosagens de paclobutrazol 
- PBZ (0 mg.L-1; 0,05 mg.L-1; 0,10 mg.L-1; 0,15 mg.L-1; 0,20 mg.L-1; 0,25 mg.L-1 e 0,30 mg.L-1 ). Após 
o ajuste do pH em 5,8, o meio foi autoclavado a uma temperatura de 121ºC por 20 minutos. 

O delineamento experimental empregado foi o inteiramente ao acaso, em esquema fatorial 7 
(doses de PBZ) x 5 (acessos de mandioca), com 20 repetições, cada uma representada por uma 
microestaca cultivada em um tubo de ensaio. O experimento foi mantido em sala de crescimento com  
27 ± 1ºC, luminosidade de 30 µmol.m-2.s-1 de 16 horas, durante um período de 60 dias. Foram 
avaliadas as variáveis: altura de planta (AP, em cm), número de folhas vivas (NFV), número de folhas 
mortas (NFM) e número de microestacas (NM) de 1 cm contendo 1 gema apical/lateral, sendo as três 

últimas transformadas por�� � 0,5 , visando o atendimento das pressuposições da análise de 
variância. Submeteram-se os dados ao teste F da análise de variância, sendo que para as médias das 
concentrações de BAP foram ajustados modelos de regressão polinomial e as análises estatísticas 
realizadas pelo programa estatístico SAS – Statistical Analysis System (SAS INSTITUTE, 2004).  

Resultados e Discussão 
Analisando os dados da Tabela 1 observa-se que houve uma tendência de decréscimo nos 

valores obtidos em todas as variáveis estudadas com o aumento da concentração de PBZ, indicando 
que esse retardante de crescimento vegetal pode ser utilizado na conservação in vitro de germoplasma 
de mandioca. Verificaram-se reduções nos percentuais da altura de plantas que variaram de 45,27% 
(BGM 1345) a 89,85% (BGM 1811). Esses dados confirmam, portanto, que o PBZ inibe a biossíntese 
das giberelinas, os hormônios que atuam no aumento do alongamento e da divisão celular, 
diminuindo, assim, o desenvolvimento das plantas (Silva, 2008). De forma semelhante, Ichinose 
(2012) registrou redução no crescimento da parte aérea de plântulas da orquídea Sophronitis cernua 
(Lindl.) Lindl cultivadas no meio MS suplementado com PBZ. Essa redução no crescimento das 
plantas é interessante para a conservação in vitro de germoplasma, haja vista que aumenta o intervalo 
entre os subcultivos, o que evita riscos de contaminação e reduz os custos operacionais com pessoal, 
meio de cultura e outros fatores envolvidos no manuseio das plantas. 

O PBZ praticamente não afetou o número de folhas vivas, não havendo diferença significativa 
entre os genótipos nas doses de 0,10 mg.L-1, 0,25 mg.L-1 e 0,30 mg.L-1 do retardante de crescimento. 
Segundo Silva (2012), o número de folhas verdes é uma variável de suma importância em trabalhos de 
conservação in vitro de germoplasma por longos períodos, pois com o tempo as plantas tendem a 
iniciar o estádio de senescência, que pode culminar com a morte da planta. É interessante destacar que 
as folhas das plantas cultivadas em meio com PBZ apresentaram uma coloração verde mais escura que 
as folhas das plantas do tratamento sem aquele composto, fato também observado por Tongumpai et 
al. (1991) em plantios de manga ‘Khiew Sawoey’. 

Quanto ao número de folhas mortas, é importante salientar que em quatro dos cinco genótipos 
estudados ocorreu menor quantidade de folhas senescentes na maior concentração de PBZ (0,30 mg.L-

1) que em sua ausência. Essa redução da senescência das folhas na presença da maior concentração do 
PBZ é um fator positivo para a conservação in vitro do germoplasma, pois indica que a planta está em 
crescimento vigoroso, evitando a realização de novo subcultivo e não comprometendo sua capacidade 
regenerativa (Canto et al., 2004). De acordo com Carvalho (2013), à semelhança do que acontece in 
vivo, também in vitro a senescência é a expressão do processo de envelhecimento da planta. 

Da mesma forma que aconteceu com a altura de planta, também houve uma redução no 
número de microestacas com a presença de PBZ nos meios nutritivos, mostrado que existe uma 
correlação entre essas duas varáveis. Macia (2011) sugere que essas duas variáveis podem apresentar 
uma boa correlação na conservação in vitro do germoplasma de mandioca. Segundo Carvalho (2013), 
essa correlação se constitui em um aspecto importante nos trabalhos de conservação in vitro de 
germoplasma vegetal, devendo as variáveis correlacionadas ser consideradas nas avaliações para se 
estabelecer uma condição de crescimento mínimo, porém mantendo a planta viável. 
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Tabela 1. Valores médios de altura de planta (AP), em cm, número de folhas vivas (NFV), número de 
folhas mortas (NFM) e número de microestacas (NM) dos acessos de mandioca. 

Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna e maiúsculas na linha não diferem estatisticamente entre si 
pelo teste de Tukey e Scott-Knott, a 5% de probabilidade, respectivamente. 
 

Conclusão 

O paclobutrazol foi decisivo na redução do crescimento das plantas, devendo, portanto, ser 
adicionado na concentração de 0,30 mg.L-1 ao meio de cultura utilizado na conservação in vitro do 
germoplasma de mandioca. 
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Temática: Melhoramento genético e biotecnologia 
 

Resumo 

Por constituir a base alimentar de muitas famílias, a mandioca (Manihot esculenta Crantz) tem grande 
importância para a economia do País. Com grande destaque nas regiões semiáridas do Nordeste 
Brasileiro, onde períodos secos são frequentes, a obtenção de plantas resistentes a essas condições é de 
grande interesse agronômico. Este trabalho teve por objetivo avaliar o efeito do estresse hídrico 
induzido por polietileno glicol 6000 (PEG 6000), no desenvolvimento de acessos do banco in vitro de 
germoplasma de mandioca da Embrapa Mandioca e Fruticultura. O experimento foi conduzido no 
Laboratório de Cultura de Tecidos, onde quatro genótipos de mandioca (BGM 0072, BGM 0133, 
BGM 0254 e BGM 1325) foram submetidos aos potenciais osmóticos de -0,4; -0,6; -0,8 e -1,0 Mpa, 
mais a testemunha (sem PEG), em esquema fatorial 4 x 5 e delineamento inteiramente casualizado, 
com 15 repetições. As variáveis analisadas foram altura de planta (cm), número de microestacas), 
número de folhas vivas e número de folhas mortas. De modo geral, os potenciais osmóticos afetaram o 
desenvolvimento das plantas. No entanto, as concentrações de PEG estudadas não propiciaram um 
potencial hídrico crítico, abaixo do qual não houvesse desenvolvimento das variedades de mandioca. 

Palavras Chave: Déficit hídrico, cultura de tecidos vegetais, micropropagação, potencial osmótico 

Introdução 

Devido a sua importância para alimentação e a economia do País, o cultivo da mandioca é 
caracterizado como uma atividade agrícola de grande relevância. Segundo Fagundes (2009), a cultura 
da mandioca no Brasil adapta-se bem na grande diversidade de solo e condições climáticas, sendo por 
isso cultivada de Norte a Sul e de Leste a Oeste, destacando-se principalmente as regiões semi-áridas 
do Nordeste Brasileiro, onde há maior probabilidade de ocorrência de estresse hídrico por falta de 
água no solo, limitando o crescimento das plantas e a expressão do potencial produtivo das culturas 
agrícolas (Lechinoski et al., 2007). Desse modo, a tolerância à seca torna-se uma característica 
imprescindível à sobrevivência da mandioca, pois condições como essa têm sido um dos fatores 
limitantes para diversas culturas e, assim, plantas resistentes ao estresse hídrico são de grande 
interesse agronômico. De acordo com Connor & Palta (1981), a mandioca pode permanecer, em 
campo, por longos períodos sem chuva. Todavia, segundo Conceição (1986), a planta de mandioca 
necessita de um suprimento hídrico adequado na primeira fase de seu ciclo, isto é, no período de 
brotamento e estabelecimento da cultura. Um método de simulação adequado para observar os efeitos 
do déficit hídrico em plantas é a utilização in vitro do PEG em adição ao meio de cultura, pois não 
consegue penetrar nas células e causar toxidez em razão do seu alto peso molecular (Hasegawa et al., 
1984). 

Com o objetivo de identificar variedades de mandioca com características de maior tolerância 
ao estresse hídrico, estudou-se o comportamento in vitro de quatro genótipos de mandioca sob 
diferentes potenciais hídricos induzidos pelo PEG. 

Material e Métodos 

O trabalho foi realizado no Laboratório de Cultura de Tecidos da Embrapa Mandioca e 
Fruticultura, em Cruz das Almas, Bahia. Foram utilizados, como material vegetal, microestacas 
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apicais de aproximadamente 1 cm de tamanho, que foram extraídas de plantas cultivadas in vitro dos 
genótipos BGM 0072 (Salangor Preta), BGM 0133 (São Pedro), BGM 0254 (Saracura I) e BGM 1325 
(Mandioca João Grande). Em câmara de fluxo laminar, cada microestaca foi inoculada em tubos de 
ensaio de 25 mm x 150 mm, contendo 10 mL do meio de cultura MS (Murashige & Skoog, 1962), 
acrescido de quatro doses de PEG 6000, com potenciais osmóticos de -0,4; -0,6; -0,8 e -1 Mpa, mais a 
testemunha (sem PEG), sendo o pH ajustado entre 5,7 e 5,8. O experimento foi conduzido em sala de 
crescimento com intensidade luminosa de 30 µmol m-2 s-1, fotoperíodo de 16 horas e temperatura de 
27±1 °C. Para cada tratamento foram utilizadas 15 repetições, cada uma representada por um tubo de 
ensaio contendo uma microestaca. As variáveis avaliadas, após um período de 90 dias, foram: altura 
de planta (em cm), número de folhas vivas, número de folhas mortas e número de microestacas 
produzidas (com aproximadamente 1 cm de tamanho). 

Resultados e Discussão 
Observando-se os dados apresentados na Tabela 1 fica evidente que o estresse hídrico 

induzido pelo PEG influenciou em todas as quatro variáveis estudadas, especialmente na altura de 
planta. Na ausência do PEG as plantas ficaram mais altas em relação às submetidas aos demais 
tratamentos. No meio de cultura sem PEG o acesso BGM 0072 foi estatisticamente superior às demais 
variedades, com uma altura de 22,39 cm, porém quando cultivados sob as concentrações do PEG 
houve uma redução expressiva no comprimento da parte aérea de todos os genótipos, que não 
apesentaram diferenças significativas entre si. Resultados semelhantes foram constatados por Campos 
& Assunção (1990), segundo os quais o PEG 6000 proporcionou grande redução na parte aérea em 
estudo realizado com arroz, e por Giroto et al. (2012), cujo estudo mostrou que o déficit hídrico 
induzido por esse mesmo agente osmótico causou decréscimo no crescimento de genótipos de trigo. Já 
Moraes & Menezes (2003) constataram que as sementes de soja tiveram sua capacidade germinativa 
afetada pelo PEG 6000. 

Comportamento semelhante também foi comprovado na variável número de microestacas, 
quando, na ausência do PEG, o genótipo BGM 0133 apresentou a menor quantidade de explantes 
(4,00), sendo estatisticamente inferior às outras variedades. No entanto, cultivados nos meios com as 
doses de PEG, os acessos não apresentaram diferenças significativas entre si. Esses resultados indicam 
que pode existir uma correlação entre essas duas variáveis, as quais podem ser utilizadas na 
identificação de variedades de mandioca mais tolerantes ao estresse hídrico.  

Com relação ao número de folhas vivas, verifica-se, na Tabela 1, que os genótipos não 
diferiram estatisticamente entre si quando submetidos aos potenciais osmóticos de -0,6, -0,8 e -1,0. No 
entanto, na ausência do PEG e sob o potencial osmótico de -0,4, a variedade BGM 1325 apresentou os 
maiores números de folhas vivas, respectivamente 11,12 e 6,15, diferindo estatisticamente dos outros 
três potenciais osmóticos. Esse efeito demonstra o estresse hídrico causado pela presença do agente 
osmótico no meio de cultura. 

Quanto à quarta variável, é interessante salientar que, mesmo havendo uma tendência de 
aumento no número de folhas mortas, os BGMs 0133, 0254 e 1325 apresentaram, no potencial 
osmótico de -1,0, respectivamente, médias de 2,85, 6,82 e 4,33, as quais não diferenciaram 
significativamente das médias alcançadas por esses genótipos na ausência do PEG (2,80; 5,93 e 5,00 
folhas mortas). Esses dados evidenciam o efeito da interação do agente osmótico com o genótipo, a 
qual pode também auxiliar na seleção de variedades de mandioca tolerantes ao estresse hídrico. 

Os dados obtidos deixam claro o efeito negativo da presença de PEG no meio de cultura. É 
provável, no entanto, que as variedades de mandioca expostas á deficiência hídrica possam ter sofrido 
alterações no metabolismo, mediante a ativação de mecanismos de resistência, se adaptando aos 
estresses induzidos pelas concentrações de PEG testadas. Assim, outros estudos devem ser realizados 
para se tentar ajustar uma concentração desse agente osmótico que possibilite estabelecer um potencial 
hídrico crítico ao desenvolvimento das plantas e, consequentemente, permitir a seleção de genótipos 
tolerantes a esse tipo de estresse. 
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Tabela 1. Valores médios de altura de planta (cm), número de microestacas, número de folhas vivas e 
número de folhas mortas, de genótipos de mandioca cultivados em meio de cultura MS com diferentes 
potenciais osmóticos induzidos por PEG 6000 

BGM 
Potenciais osmóticos (-MPA) 

0 -0,4 -0,6 -0,8 -1,0 
Altura de planta (cm) 

0072 22,39 aA 2,37 aB 2,00 aB 2,54 aB 2,35 aB 
0133   8,19 cA   2,54 aB   2,44 aB 2,11 aB   2,52 aB 
0254 12,22 bA 3,11 aB 2,46 aB 3,12 aB 3,95 aB 
1325 15,65 bA 2,58 aB 1,78 aB 2,15 aB 3,11 aB 

Número de microestacas 
0072 7,43 aA 1,40 aB 1,20 aB 2,00 aB 1,53 aB 
0133 4,00 bA 1,73 aB 2,27 aB 1,53 aB 1,77 aB 
254 7,53 aA  2,00 aB 1,67 aB  2,00 aB 2,09 aB 
1325 8,87 aA 2,08 aB 1,33 aB 1,47 aB 2,40 aB 

Número de folhas vivas 
0072 9,71 aA 3,33 bB 2,93 aB 5,14 aB 4,06 aB 
0133 6,00 bA     4,13 abAB 2,36 aB    4,06 aAB   4,00 aAB 
254   8,20 abA 3,23 bB 2,58 aB 3,25 aB 3,18 aB 
1325     11,12 aA 6,15aB 3,50 aC 2,93 aC    4,12 aBC 

Número de folhas mortas 
0072 6,07 aA 1,06 bB 0,47 bB 2,36 aB 1,00 cB 
0133 2,80 bA   1,67 abA 2,36 abA 1,67 aA   2,85 bcA 
0254  5,93 aAB   4,38 aAB 2,91 aB   3,83 aAB 6,82 aA 
1325  5,00 abA     1,85 abBC 0,33 bC    2,27 aABC     4,33 abAB 

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas nas colunas pertencem ao mesmo grupo pelo teste de 
Scott-Knott a 5% de significância e médias seguidas pelas mesmas letras maiúsculas nas linhas não 
diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância.  

Conclusão 

O déficit hídrico induzido pelo PEG em meio de cultura causa redução no crescimento das 
plantas de mandioca. 
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Temática: Melhoramento genético e biotecnologia 
 

Resumo  

O trabalho teve por objetivo avaliar o desenvolvimento in vitro de genótipos de mandioca 
utilizando microestacas coletadas em diferentes posições em plantas previamente cultivadas in vitro. 
Para isso, microestacas (apicais, basais, enraizadas, medianas e pequenas), com um tamanho 
aproximado de 1 cm, provenientes de plantas de cinco genótipos de mandioca (BGM 0133, BGM 
0947, BGM 1325, BGM 1345 e ‘Milagrosa’), foram inoculadas em tubos de ensaio contendo o meio 
de cultura MS001. As microestacas foram cultivadas em sala de crescimento sob condições 
controladas durante 60 dias. Os resultados indicaram que, independentemente da posição em que 
foram coletadas, todas as microestacas podem ser utilizadas na micropropagação da mandioca. 
 
Palavras Chave: Manihot esculenta Crantz, tipos de explante, multiplicação in vitro. 

Introdução 

A principal forma de multiplicação da mandioca se dá mediante a propagação vegetativa, 
apresentando uma taxa muito baixa, além de facilitar a disseminação de doenças e pragas. Dessa 
forma, o uso da cultura de tecidos, por meio do estabelecimento in vitro de ápices caulinares, seguido 
pela micropropagação, torna-se uma importante alternativa para superar essa limitação. O cultivo in 
vitro e subsequente propagação das plantas é uma  técnica atualmente bem estabelecida para diversas 
espécies e visa à propagação clonal, a eliminação de vírus  e a conservação de germoplasma 
(Grattapaglia & Machado, 1998). A espécie e a origem do explante respondem de forma diferente à 
ação dos diversos tipos de meios de cultura utilizados na multiplicação in vitro. 

O cultivo in vitro de plantas apresenta altas taxas de multiplicação, minimização da demanda 
por espaço físico, ausência de pragas e doenças, dentre outros aspectos, se apresentando como uma 
técnica segura, devido ao controle de todos os fatores envolvidos (Andrade et al., 2006). Segundo 
Souza et al. (2006), um pequeno número de explantes podem regenerar milhares de indivíduos, sendo 
os clones produzidos idênticos ou superiores fenotipicamente à planta matriz, além de constituir uma 
alternativa para eliminar patógenos. 

Deste modo, objetivou-se avaliar com esse trabalho o desenvolvimento in vitro de genótipos 
de mandioca utilizando microestacas coletadas em diferentes posições das plantas. 

 
 

Material e Métodos 

O trabalho foi realizado no Laboratório de Cultura de Tecidos da Embrapa Mandioca e 
Fruticultura, Cruz das Almas, Bahia. As fontes de explantes utilizadas foram microestacas apicais 
(retiradas da região apical), basais (aquelas mais inferiores), enraizadas (da região intermediária, com 
a presença de raízes), medianas (da região intermediária, sem a presença de raízes) e pequenas 
(extraídas de brotações que não cresceram), com aproximadamente 1 cm de tamanho, provenientes de 
plantas dos genótipos de mandioca ‘São Pedro’ (BGM 0133), ‘Jaboti Branco (IM-088)’ (BGM 0947), 
‘Mandioca João Grande’ (BGM 1325), ‘Macaxeira Preta’ (BGM 1345) e ‘Milagrosa’ (sem BGM) 
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previamente cultivados in vitro. Estas foram inoculadas em tubos de ensaio contendo 10 mL do meio 
de cultura MS (Murashige & Skoog, 1962), suplementado com 0,01 mg.L-1 de ANA (ácido 
naftalenoacético), BAP (benzilaminopurina) e AG3 (ácido giberélico) e 20 g.L-1 de sacarose, gelificado 
com 2,4 g.L-1 de Phytagel® e pH ajustado em 5,8. 

O experimento foi instalado no delineamento inteiramente ao acaso, em esquema fatorial 5 x 5 
(cinco genótipo de mandioca e cinco tipos de microestacas), com 20 repetições, onde cada parcela 
experimental foi constituída de um tubo de ensaio contendo uma microestaca. Os explantes foram 
cultivados em sala de crescimento com temperatura de 27 ± 1°C, densidade de fluxo de fótons de 30 
µmol.m-2.s-1 e fotoperíodo de 16 horas. A avaliação foi realizada aos 2 meses de cultivo in vitro, 
analisando-se as seguintes variáveis: altura de planta (cm), número de folhas verdes, número de folhas 
mortas e número de microestacas com aproximadamente 1 cm de tamanho e contendo pelo menos 
uma gema.vitr 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância. As médias dos genótipos e das 
microestacas foram comparadas por meio do teste de Tukey a 5% de probabilidade. As variáveis 
número de folhas verdes, número de folhas mortas e número de microestacas foram transformadas por

0,5  +x , visando o atendimento das pressuposições da análise de variância. 

As análises estatísticas foram realizadas pelo programa estatístico SAS – Statistical Analysis 
System (SAS INSTITUTE, 2004). 

Resultados e Discussão 
Verifica-se na Tabela 1 que, apesar de haver diferenças estatísticas entre os genótipos 

estudados e os tipos de explantes, não ocorreram respostas que mostrassem uma superioridade 
marcante de algum dos fatores em todas as variáveis. Entre os genótipos, o BGM 1345 apresentou as 
maiores médias de altura de planta, que foram estatisticamente iguais quando se utilizaram 
microestacas apicais, basais, enraizadas e medianas, porém significativamente superiores em relação 
às microestacas extraídas de brotos que não se desenvolveram. Em contrapartida, o BGM 0133 
apresentou as pelas maiores médias nas variáveis número de folhas verdes e número de microestacas. 
Ao contrário da altura de planta, em que a maior média foi encontrada no BGM 1345, em relação às 
microestacas basais, as maiores médias, respectivamente 13,21 e 14,47, foram observadas nas plantas 
originadas das microestacas pequenas, quando observadas as variáveis NFV e NM em relação ao 
genótipo 0133. As menores médias do número de folhas mortas aconteceram no BGM 0947 e entre 
elas a mais baixa ocorreu em plantas derivadas de microestacas apicais (1,85). Pereira & Fortes 
(2001), estudando a micropropagação da macieira, observaram que ocorreu formação de brotações em 
maior número e tamanho quando se empregaram explantes basais para a cultivar Marubakaido, em 
relação aos apicais. No entanto, aconteceu maior número de gemas formadas nos explantes apicais, 
principalmente na cultivar M.111. Por sua vez, Pereira et al. (2011), trabalhando com a espécie 
Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, concluíram que seu cultivo in vitro apresenta melhores 
resultados com o emprego de segmentos caulinares coletados nas posições basal e basal/intermediária 
de mudas de origem seminal. Segundo Eldridge et al. (1994), em algumas plantas, especialmente 
lenhosas, há um gradiente de juvenilidade em direção à base. Ao estudarem a multiplicação in vitro de 
Pluchea sagittalis (Lam.) Cabrera, uma planta medicinal, Rossato et al. (2015) observaram a 
superioridade no uso de explantes apicais para o protocolo de sua micropropagação. No entanto, eles 
observaram que, da mesma forma que aconteceu neste trabalho, houve formação de novos brotos em 
todos os tipos de explantes empregados, independentemente da posição em que foram extraídos da 
planta doadora (apicais, medianas e basais). 

Segundo Pereira & Fortes (2011), o uso simultâneo de segmentos de origem basal e apical 
pode causar um fonte de variação na resposta final e, desta forma, provocar erros na estimativa da 
multiplicação, salientando, portanto, a importância de se trabalhar com material vegetal homogêneo. 
Entretanto, nos dados apresentados neste trabalho, todos os tipos de explantes uma média geral do 
número de microestacas em torno de 10. Esse resultado indica que no caso da mandioca todos os 
explantes coletados nas diferentes posições da planta previamente cultivada in vitro podem ser 
utilizados, o que é importante para aumentar a taxa de multiplicação in vitro. 
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Tabela 1. Valores médios de altura de planta (cm) número de folhas verdes, número de folhas mortas 
e número de microestacas de plantas dos acessos de mandioca (BGM 1325, BGM 0947, BGM 0133, 
BGM 1345 e ‘Milagrosa’), provenientes de microestacas apicais, basais, medianas e pequenas 
cultivadas in vitro.  

Acessos 
Microestacas 

Apicais Basais Enraizadas Medianas Pequenas 
Altura da planta (cm) 

BGM 0133 24,86bA 24,42bcA 24,85abcA 25,21bA 22,90bA 
BGM 0947 28,52abAB 30,80abAB 28,87abAB 27,13abB 33,08aA 
BGM 1325 22,95bB 31,15aA 23,51bcB 25,78bAB 24,21bB 
BGM 1345 32,15aA 33,39aA 29,76aA 32,05aA 22,21bB 
Milagrosa 25,45bA 21,61cA 22,79cA 26,10abA 25,84bA 

Número de folhas verdes 
BGM 0133 8,95aB 9,72abB 10,50aAB 11,61aAB 13,21aA 
BGM 0947 5,20bB 8,47abA 7,26bA 7,00bAB 7,95bA 
BGM 1325 9,58aA 10,85aA 10,20aA 10,65aA 9,10bA 
BGM 1345 6,00bA 7,13bA 5,00bA 5,62bA 5,12cA 
Milagrosa 5,25bB 7,63bA 5,53bAB 5,93bAB 6,62bcAB 

Número de folhas mortas 
BGM 0133 3,85bA 2,22cB 2,20bB 4,00cA 2,79cdAB 
BGM 0947 1,85cA 2,18cA 2,68bA 2,00cA 2,60dA 
BGM 1325 3,26bcAB 2,45bcB 2,15bB 3,10bcAB 4,40bcA 
BGM 1345 3,14bcB 5,40aA 1,89bB 2,75bcB 5,35bA 
Milagrosa 6,37aB 3,91abC 6,33aB 6,71aB 13,12aA 

Número de microestacas 
BGM 0133 12,10aAB 11,27aB 12,85aAB 11,72aB 14,47aA 
BGM 0947 8,75bcB 11,18aA 10,47abAB 11,55aA 12,00abA 
BGM 1325 10,68abA 11,05aA 10,95abA 11,40aA 11,35bA 
BGM 1345 10,57abA 8,47bAB 8,05cB 8,94bAB 7,94cB 
Milagrosa 7,50cB 7,45bB 9,27bcAB 9,57abAB 10,62bA 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas não diferem 
estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância. 

Conclusão 

Todas as microestacas coletadas em diferentes posições podem ser utilizadas, aspecto que é 
interessante para o aumento da taxa da micropropagação da mandioca. 
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Temática: Melhoramento genético e biotecnologia 
 

Resumo 

Com grande importância econômica e desempenhando um importante papel na dieta alimentar 
dos brasileiros, a mandioca tem como principal forma de multiplicação a propagação vegetativa, que 
além de lenta ainda pode transmitir doenças e pragas para próximas gerações. Torna-se fundamental, 
portanto, o uso de material vegetativo de ótima qualidade genética e fitossanitária, a fim de promover 
ganhos significativos na produção. Desse modo, a micropropagação surge como uma alternativa para 
contornar esses problemas, pois, entre as vantagens desse método, destaca-se a produção de plantas 
sadias e de melhor qualidade. O objetivo deste trabalho foi estudar a utilização do Stimulate® na 
micropropagação de acessos oriundos do Banco de Germoplasma de Mandioca da Embrapa Mandioca 
e Fruticultura. Esses acessos foram os BGM 491, BGM 520 e BGM 611, sendo estudados os meios 
MS + Stimulate®, MS001 e 17N, os dois últimos já empregados na micropropagação da mandioca, 
consistindo assim em um esquema fatorial 3 x 3, em um delineamento inteiramente casualizado. O 
Stimulate® mostrou ser uma alternativa eficiente quando adicionado aos meios de cultura utilizados na 
micropropagação da mandioca. 

 
Palavras Chave: Mandioca, cultura de tecidos, propagação in vitro, reguladores vegetais. 

Introdução 

Pertencente à família Euphorbiaceae, a mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma espécie 
nativa das Américas e de grande importância econômica e social, sendo cultivada em grande parte do 
território brasileiro, além de constituir a base alimentar de muitas famílias. Sua forma de propagação 
vegetativa, mediante as manivas, além de lenta, pode reduzir a produção devido ao envelhecimento 
fisiológico do material, decorrente de sucessivas multiplicações e ainda transmitir doenças para as 
plantas futuras, diminuindo a qualidade e a produtividade do material cultivado. Segundo Souza et al. 
(2008), uma das grandes limitações para a expansão e um cultivo produtivo de mandioca é a falta da 
produção em massa de material de plantio básico sadio. Desta forma, é fundamental a utilização de 
material propagativo de alta qualidade genética e fitossanitária que promova melhorias na cadeia 
produtiva da cultura. Nesse contexto, a micropropagação pode ser uma alternativa para minimizar 
esses problemas, uma vez que produzirá plantas de melhor qualidade e em maior quantidade, 
utilizando espaços físicos menores e em menor tempo. No entanto, o sucesso da micropropagação 
dependerá da espécie utilizada e dos componentes empregados na composição do meio de cultura, 
pois para cada espécie há uma necessidade de otimização das condições do meio. Além disso, o preço 
da planta produzida in vitro se constitui em um obstáculo para a adoção por parte dos agricultores, 
tornando-se necessário que esforços sejam direcionados para desenvolver tecnologia de baixo custo 
(Thro et al., 1999). Normalmente, modificações são realizadas nos componentes do meio, tais como 
sais minerais, vitaminas, reguladores de crescimento e carboidratos, cujas concentrações são ajustadas 
em função dos objetivos e genótipos estudados. Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo 
avaliar a ação do Stimulate®, um fitoestimulante comercial, na micropropagação de acessos de 
mandioca. 
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Material e Métodos 

No experimento foram utilizadas microestacas com aproximadamente 1 cm de comprimento, 
extraídas de plantas previamente cultivadas in vitro no Laboratório de Cultura de Tecidos, dos acessos 
BGM 491 (Veada), BMG 520 (Vassourinha I) e BMG 611 (Curimenzinha), oriundos do Banco de 
Germoplasma de Mandioca da Embrapa Mandioca e Fruticultura, situada na cidade de Cruz das 
Almas, Bahia. 

Os meios de cultura utilizados para o cultivo das microestacas foram: MS (Murashige; Skoog, 
1962) + Stimulate®, MS001 [MS suplementado com 0,01 mg.L-1 de ANA (ácido naftalenoacético), 
BAP (benzilaminopurina) e AG3 (ácido giberélico)] e o 17N (CIAT, 1982), esses dois últimos já 
empregados na micropropagação de mandioca. O Stimulate® foi utilizado como fonte alternativa para 
os reguladores de crescimento. Para que as concentrações dos reguladores de crescimento, ácido 
indolbutírico, cinetina e ácido giberélico, fossem de 0,005 mg.L-1, 0,01 mg.L-1 e 0,005 mg.L-1, 
respectivamente, foram adicionados aos meios de cultura 111 µl de Stimulate®. Todos os meios foram 
suplementados com 30 g.L-1  de sacarose,  solidificados com 7 g.L-1 de ágar e o pH ajustado em 5,8, 
distribuindo-se 10 ml em tubos de ensaio de 25 mm x 150mm. Após a introdução, as microestacas 
foram mantidas em sala de crescimento com temperatura de 27 ± 1 oC, densidade de fluxo de fótons 
de 30 µmol.m-2.s-1 e fotoperíodo de 16 horas. 

O experimento foi instalado no delineamento inteiramente casualizado, no esquema fatorial 3 
x 3, sendo três meios de cultura e três acessos de mandioca, com 25 repetições, onde cada parcela 
experimental foi constituída de um tubo de ensaio contendo uma microestaca. A avaliação foi 
realizada aos 2 meses de cultivo in vitro, envolvendo as variáveis números de folhas verdes (NFV), 
número de folhas mortas (NFM), número de microestacas apicais (NMA), número de microestacas 
laterais (NML) e comprimento da haste (CH), em cm. As variáveis NFV, NFM, NMA e NML foram 

transformadas para 0,5  +x  visando atender à análise de variância. Os dados foram submetidos ao 

teste F da análise de variância. As médias dos meios de cultura e dos genótipos foram comparadas 
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. As análises estatísticas foram realizadas pelo programa 
estatístico SAS – Statistical Analysis System (SAS INSTITUTE, 2004). 

 

Resultados e Discussão 
Pode-se observar que para o número de folhas verdes, os diferentes meios de cultura não 

apresentaram resultados significativos para em relação ao acesso BGM 611, enquanto que para o 
BGM 491 os meios MS001 e MS+Stimulate® mostraram-se superiores ao meio 17N. Já no cultivo do 
BGM 520, apenas o meio MS001 foi estatisticamente superior ao 17N (Figura 1). 

Ao analisar a variável NFM (Figura 1), foi observado que os diferentes tipos de meio de 
cultura não tiveram efeitos significativos sobre os três acessos de mandioca. 

 
Figura 1. Valores médios do número de folhas vivas/plântula (NFV), à esquerda, e do número de folhas 
mortas/plântula (NFM) de plantas dos acessos de mandioca (BGM 491, BGM 520 e BGM 611), em relação a 
três diferentes meios de cultura. Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas dentro de cada genótipo e 
maiúsculas dentro de cada meio não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância. 
 

As folhas são importantes para o crescimento da planta e as que possuem um elevado número 
de folhas bem desenvolvidas são fotossinteticamente mais eficientes e, portanto, tem maior taxa de 
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crescimento. Além disso, plantas bem desenvolvidas, com um sistema foliar que apresenta um bom 
desenvolvimento, tem maior possibilidade de sobrevivência na fase de aclimatização (Ogero et al., 
2012). Nos resultados fica claro também o efeito do genótipo de mandioca no que diz respeito à 
produção de folhas, já que a variedade BGM 520 foi responsável pelas maiores médias do número de 
folhas verdes, enquanto no BGM 611 observaram-se mais folhas mortas.  

O número de microestacas apicais, para as variedades BGM 491 e BGM 520 os meios de 
cultura não apresentaram efeitos significativos, enquanto que no BGM 611 o meio 17N mostrou a 
maior média (1,55), diferindo estatisticamente do MS + Stimulate® (Figura 2). 

Em relação a variável NML, produzidas nos acessos BGM 491 e BGM 611 (Figura 2), as 
maiores médias foram proporcionadas pelo meio MS + Stimulate®, respectivamente 5,12 e 4,12. No 
entanto, nos três acessos estudados esse meio não diferiu significativamente do MS001. 

 
Figura 2. Valores médios do número de microestacas apicais (NMA), à esquerda, e do número de microestacas 
laterais (NML), à direita, de plantas dos acessos de mandioca (BGM 491, BGM 520 e BGM 611), em relação a 
três diferentes meios de cultura. Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas dentro de cada genótipo e 
maiúsculas dentro de cada meio não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância. 
 
 O mesmo comportamento da variável número de microestacas laterais ocorreu no 
comprimento da haste, quando os meios MS + Stimulate e MS001 foram estatisticamente iguais, 
porém superiores ao 17N (Figura 3) 

 
Figura 3. Valores médios de comprimento da haste (CH), em cm, de plantas de acessos de mandioca (BGM 491, 
BGM 520 e BGM 611), em relação a três diferentes meios de cultura. Médias seguidas pelas mesmas letras 
minúsculas dentro de cada genótipo e maiúsculas dentro de cada meio não diferem estatisticamente entre si pelo 
teste de Tukey a 5% de significância. 
 
 O número de microestacas é um fator de grande importância, uma vez que elas são utilizadas 
para a multiplicação in vitro por organogênese direta. Portanto, quanto mais elevado o número de 
microestacas, tanto apicais quanto laterais, maior a taxa de multiplicação, com consequente maior 
quantidade de plantas micropropagadas de mandioca. 

Teoricamente, quanto maior a altura de plantas maior o número de microestacas e, em 
consequência, maior número de plantas micropropagadas. Entretanto, essa quantidade de microestacas 
vai depender também da distância entre as gemas laterais, do padrão de crescimento da planta, já que 
uma planta estiolada apresenta menos gemas laterais que uma planta de crescimento normal, e do 
genótipo. Diversos autores têm relatado o efeito do genótipo para muitas culturas, provando que o 
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potencial de regeneração não depende somente da composição do meio de cultura e dos diferentes 
reguladores de crescimento, mas também das diferenças no componente genético, que controla o 
potencial morfogenético dos genótipos (Nogueira et al., 2001). 
 

Conclusão 

O meio de cultura com Stimulate® pode ser adicionado aos meios de cultura utilizados na 
micropropagação da mandioca, por ter comportamento similar ou inferior aos MS001 e 17N, 
dependendo da variedade. Assim, pode ser utilizado dependendo do genótipo a ser multiplicado. 
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Temática: Melhoramento genético e biotecnologia 
 

Resumo 

A micropropagação vem sendo empregada amplamente na multiplicação acelerada de mudas 
de muitas espécies vegetais. No entanto, essa técnica enfrenta alguns problemas, sendo um dos 
principais a baixa taxa de sobrevivência das plantas durante a aclimatização. Dessa forma, objetivou-
se com este trabalho adequar condições de cultivo in vitro que permitam aumentar a taxa de 
sobrevivência das plantas quando submetidas ao processo de aclimatização. O experimento foi 
dividido em duas fases: a primeira in vitro e a segunda a aclimatização em si. Para isso, microestacas 
dos acessos BGM 0072, BGM 0133, BGM 0947, BGM 1660 e Milagrosa foram cultivadas in vitro em 
sala de crescimento sob condições de temperatura de 27 ± 1°C (ambiente 1), em BODs com 
temperaturas de 35 ±1°C e 30 ±1°C (ambientes 2 e 3, respectivamente), em casa de vegetação 
(ambiente 4) e em telado com sombrite 70 % (ambiente 5), estes dois últimos com temperaturas 
ambientes em torno de 28 ± 1°C e 31 ± 1°C, respectivamente. O delineamento experimental foi 
inteiramente ao acaso, em esquema fatorial 5 (acessos) x 5 (ambientes), com 15 repetições. Em geral, 
o acesso que apresentou as maiores médias foi o BGM 0947. Entre os ambientes, a casa de vegetação 
torna-se mais econômico que os demais, já que não há necessidade de utilizar equipamentos e gastos 
com energia para a fase de desenvolvimento in vitro. 
 
Palavras Chave: Manihot spp; micropropagação; condições de cultivo; produção de mudas.  

Introdução 

A propagação vegetativa da mandioca é realizada mediante o emprego de estacas 
denominadas manivas. Anualmente, em condições adequadas, a partir de uma quantidade inicial 
determinada, é possível a produção de estacas para plantio de uma área aproximadamente oito vezes 
maior que a inicial. No entanto, apesar de produzir uma quantidade considerável de material de 
plantio, esta via ainda é considerada um meio lento para a propagação da mandioca (Lopez, 1995). 

A micropropagação tem sido a melhor alternativa para acelerar esse processo. Esta técnica é 
utilizada para a produção de grandes quantidades de plantas em pouco tempo e utilizando um pequeno 
espaço físico. Esse método tem propiciado ainda a eliminação de patógenos nos materiais de plantio 
(Souza et al., 2006). Entretanto, as plantas provenientes do cultivo in vitro devem passar por uma fase 
de adaptação gradativa em ambiente externo ao laboratório, aumentando assim a taxa de 
sobrevivência, fase essa chamada de aclimatização. Para que o processo de micropropagação seja bem 
sucedido, todo o ciclo in vitro deve ser bem ajustado, desde a introdução dos explantes no meio de 
cultura até a aclimatização, haja vista que uma má condução nessa última fase pode colocar em risco 
todas as etapas efetuadas em laboratório. 

Diante do exposto, objetivou-se com este trabalho avaliar a influência de ambientes de cultivo 
in vitro no índice de pegamento na fase de aclimatização e que favoreçam o desenvolvimento das 
plantas de mandioca.  

Material e Métodos 

O experimento foi dividido em dois momentos, sendo o primeiro realizado no Laboratório de 
Cultura de Tecidos, casa de vegetação e telado da Embrapa Mandioca e Fruticultura (fase de 
crescimento in vitro). Já o segundo momento foi realizado apenas em telado (fase de aclimatização). 
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Como material vegetal foram utilizadas microestacas de mandioca, com aproximadamente 1 
cm de tamanho, extraidas de plantas dos acessos BGM 0072 (Salangor Preta), BGM 0133 (São 
Pedro), BGM 0947 [Jaboti Branco (IM-088)], BGM 1660 (Batata) e Milagrosa, previamente 
cultivadas in vitro. 

Os explantes foram cultivados em sala de crescimento com temperatura de 27 ± 1 °C 
(ambiente 1), em BODs com temperaturas de 35 ± 1°C e 30 ± 1°C (ambientes 2 e 3, respectivamente), 
em casa de vegetação (ambiente 4) e em telado com sombrite 70 % (ambiente 5), estes dois últimos 
com temperatura ambiente, em torno de, respectivamente, 28 ± 1°C e 31 ± 1°C. 

O delineamento experimental foi inteiramente ao acaso, em esquema fatorial 5 (acessos) x 5 
(ambientes), com 15 repetições, sendo cada parcela experimental representada por um tubo de ensaio 
contendo uma microestaca. Perfazendo um total de 75 plântulas para cada genótipo e 75 plântulas para 
cada ambiente. 

Após 60 dias de cultivo, realizou-se a aclimatização das plantas oriundas de todos os 
ambientes. Na aclimatização, as plantas foram levadas para um telado com sombrite de 50 % e 
removidas dos tubos de ensaio, realizandos-e a lavagem das raízes para eliminação dos resíduos do 
meio de cultura. Após este processo, cada planta foi transplantada para um copo descartável, com 
capaciade volumétrica de 300 mL, contendo o substrato (Vivato®). Após o plantio, as plantas foram 
molhadas com regador e cobertas com outros copos de plástico, com o intuito de formar uma câmara 
úmida e evitar a desidratação. 

Após as plantas atingirem a altura dos copos de cobertura, eles foram removidos. Depois de 30 
dias as plantas foram avaliadas por meio das variáveis massa fresca da parte aérea (MFPA), massa 
fresca da raiz (MFR), massa seca da parte aérea (MSPA) e massa seca da raiz (MSR) em g. Os acessos 
BGM 0133 e Milagrosa não foram avaliados no ambiente 5 pois apresentaram contaminação 
microbiana. 

Os dados coletados foram submetidos ao teste F da análise de variância. As médias obtidas 
nos acessos e nos ambientes foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. As 
análises estatísticas foram realizadas pelo programa estatístico SAS – Statistical Analysis System 
(SAS INSTITUTE, 2004). 

Resultados e Discussão 
Observando a Tabela 1, para a matéria fresca de parte aérea, pode-se observar que somente o 

BGM 0947 apresentou diferença significativa em relação aos ambientes de cultivo, com as maiores 
médias nos ambientes 2, 3 e 4. 

Em relação à variável massa fresca de raízes, nota-se que não houve efeito significativo das 
interações, apresentando maiores médias o BGM 0072 no ambiente 5, o acesso BGM 0947 no 
ambiente 1, 2 e 4, e o BGM 1660 no ambiente 4. 

Quanto à matéria seca de parte aérea, os acessos que apresentaram diferenças significativas 
foram o BGM 0947 no ambiente 5 e a ‘Milagrosa’ no ambiente 4. Entretanto, o efeito negativo dos 
ambientes 1, 2 e 3 foi percebido para o BGM 1660, e para os ambientes 1 e 3 em relação aos acessos 
BGM 0133 e BGM 0072, respectivamente. Todavia, as maiores médias foram observadas nos acessos 
BGM 0947, nos ambientes 2 e 3, por provável influência das temperaturas mais altas de 35 ± 1°C e 30 
± 1°C, respectivamente, enquanto que a ‘milagrosa’ sobressaiu-se nos ambientes 1 e 3. 

A matéria seca das raízes apresentou diferenças significativas para os acessos BGM 0947 no 
ambiente 5 e BGM 1660 no ambiente 2, com valores médios inferiores aos demais. Os ambientes que 
influenciaram uma menor produção de MSR foram o 2, para os acessos BGM 1660 e ‘Milagrosa’, e o 
3, para o BGM 0072 e BGM 1660. As maiores médias foram obtidas no BGM 0947, nos ambientes 2 
e 3, seguindo a proporção do MSPA 
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Tabela 1. Valores médios (g) de massa fresca da parte aérea (MFPA), massa seca da parte aérea 
(MSPA), massa fresca da raiz (MFR) e massa seca da raiz (MSR) de plantas micropropagadas de 
cinco acessos de mandioca cultivados em diferentes ambientes. 
Ambientes de 

cultivo(1) 
Acessos 

BGM 0072 BGM 0133 BGM 0947 BGM 1660 Milagrosa 
MFPA 

1 1,70 aA 1,07 aA 1,77 abA 1,22 aA 2,75 aA 
2   1,47 aAB   1,42 aAB 2,73 abA 0,40 aB   1,62 aAB 
3 1,23 aA 1,80 aA 2,38 abA 1,13 aA 1,68 aA 
4 1,90 aA 1,67 aA 2,90 aA 2,57 aA 1,44 aA 
5 2,18 aA CB(2) 0,86 bA 1,29 aA CB(2) 

MFR 
1 0,67 aA 0,61 aA 1,30 aA 0,56 aA 0,80 aA 
2 0,76 aA 0,44 aA 1,24 aA 0,11 aA 0,34 aA 
3 0,22 aA 0,49 aA 0,54 aA 0,16 aA 0,26 aA 
4 0,64 aA 0,73 aA 1,34 aA 1,19 aA 0,6 aA 
5 1,58 aA CB(2) 0,54 aA 0,74 aA CB(2) 

MSPA 
1 0,45 aAB 0,31 aB     0,41 abAB 0,29 aB 0,75 aA 
2 0,50 aAB   0,37 aAB 0,73 aA 0,12 aB     0,39 abAB 
3 0,37 aB   0,52 aAB 0,83 aA 0,33 aB     0,70 abAB 
4 0,33 aA 0,28 aA 0,65 aA 0,59 aA 0,30 bA 
5 0,50 aA CB(2) 0,15 bA 0,27 aA CB(2) 

MSR 
1 0,15 aA 0,17 aA   0,27 abA  0,14 abA 0,22 aA 
2   0,30 aAB      0,17 aABC 0,34 aA 0,05 bC   0,15 aBC 
3 0,15 aB 0,22 aAB 0,32 aA  0,13 abB   0,21 aAB 
4 0,16 aA 0,12 aA  0,28 abA 0,29 aA 0,13 aA 
5 0,30 aA CB(2) 0,12 bA   0,16 abA CB(2) 
(1)1. Sala de crescimento sob condições de temperatura de 27 ± 1°C; 2. BOD com temperatura de 35 ± 
1°C; 3. BOD com temperatura de 30 ± 1°C; 4. Casa de vegetação; 5. Telado com sombrite 70 %. 
(2)CB = contaminação bacteriana. 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas não diferem 
estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância. 

 
Em geral, os acessos apresentaram um desempenho in vitro bem diferenciado, demonstrando o 

efeito do genótipo. Diversos autores têm relatado esse efeito para muitas culturas, provando que o 
potencial de regeneração in vitro não depende somente de fatores inerentes ao meio de cultura, mas 
também das diferenças no componente genético, que controla o potencial morfogenético dos genótipos 
(Nogueira et al., 2001). 

O ambiente 4 foi o que mais favoreceu o desenvolvimento dos acessos, onde a fonte de 
luminosidade utilizada é natural. Por possuir maior intensidade luminosa que a artificial, facilita o 
processo de aclimatização de plantas cultivadas in vitro, promovendo a fotossíntese e melhorando as 
relações hídricas (Zhou et al., 2005). Esse ambiente, além de favorecer o cultivo in vitro comparado 
aos demais, é mais econômico, o que também foi comprovado por Kodyn & Zapata-Arias (1998), que 
estudaram a utilização potencial da luz solar sobre o cultivo in vitro de bananeira ‘Grande Naine’. 

Conclusão 
O acesso que apresentou maior crescimento de parte aérea e raízes foi o BGM 0947. O melhor 

ambiente foi a casa de vegetação (28º.C e luz natural)  
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Resumo  

A mandioca é uma importante cultura para a segurança alimentar e é amplamente 
cultivada no estado do Pará. O objetivo deste trabalho foi caracterizar a diversidade genética 
de variedades de mandioca (Manihot esculenta Crantz) utilizando marcadores moleculares 
microssatélites. Foi analisado um total de 257 acessos de mandioca coletados em 48 
municípios do estado do Pará e conservados no Banco Ativo de Germoplasma de mandioca 
da Embrapa Amazônia Oriental utilizando 11 locos microssatélites. As amostras foram 
genotipadas em sequenciador automático. Parâmetros de diversidade genética foram 
estimados usando o programa Power Marker 3.25. Os 11 locos microssatélites utilizados 
foram informativos e polimórficos e amplificaram 124 alelos ao todo, com média de 11 alelos 
por lócus, que foi considerada alta. O marcador RY93 apresentou maior diversidade genética, 
com valor de 0,89. Este estudo mostrou que os marcadores microssatélites foram eficazes no 
estudo da diversidade genética de acessos de mandioca.  
 

Palavras Chave: microssatélites, Manihot esculenta Crantz, banco de germoplasma 

Introdução 

O Brasil ocupa a segunda posição na produção mundial de mandioca (Manihot 
esculenta Crantz), correspondendo a 12,7% do total.  Cultivada em todas as regiões, tem 
papel importante na alimentação humana e animal, como matéria-prima para inúmeros 
produtos industriais e na geração de emprego e de renda.  

A mandioca foi provavelmente domesticada na Amazônia (Leotárd et al. 2009), o que 
faz com que a caracterização de acessos conservados em bancos de germoplasma na região 
Norte se tornem necessárias para assegurar informações sobre essas fontes de genes para a 
utilização futura na agricultura mundial. 

Em estudos de diversidade genética de mandioca, marcadores moleculares têm sido 
empregados com sucesso (Ferreira et al., 2015; Elibariki et al., 2015). Dentre os marcadores 
moleculares, os microssatélites ou SSR (simple sequence repeats) se destacam por sua 
eficácia. Constituem uma das classes mais polimórficas de marcadores moleculares 
disponíveis hoje. Possuem como vantagens, a codominância, o alto polimorfismo, a boa 
reprodutibilidade e simplicidade da técnica e a pequena quantidade de DNA requerida devido 
à utilização de PCR.  

Com base neste contexto, o trabalho tem como objetivo avaliar a diversidade genética 
de 257 acessos de mandioca, pertencentes ao Banco de Germoplasma da Embrapa Amazônia 
Oriental, município de Belém, PA, utilizando 11 locos SSR. 
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 Material e Métodos 

Foi analisado um total de 257 acessos de mandioca coletados em 48 municípios do 
estado do Pará e conservados no Banco Ativo de Germoplasma (BAG) de Mandioca da 
Embrapa Amazônia Oriental, Belém, PA. 

 

 
 

Figura 1- Mapa do estado do Pará mostrando os municípios onde as amostras pertencentes ao 
banco de germoplasma de mandioca da Embrapa Amazônia Oriental foram coletadas. 
 

A extração do DNA foi realizada a partir de folhas com base em protocolo de Doyle e 
Doyle (1990) modificado. O DNA foi quantificado em gel de agarose a 0,8% utilizando 
amostras padrão de DNA λ (lambda) em diferentes concentrações (50, 100 e 200 ng.µL-1 ). O 
DNA foi diluído para 10 ng.µL-1. Para a genotipagem molecular foram utilizados 11 primers 
microssatélites: RY93, RY164, GA5, GA136, GA126, RY89, GA131, GA21, GA12, GA134 
e GA140 analisados em sequenciador de DNA automático ABI PRISM 3500 (Applied 
Biosystems).  

Os parâmetros de diversidade genética: número de alelos, diversidade genética, 
heterozigosidade esperada e conteúdo de informação de polimorfismo (PIC) foram analisados 
no software Power Marker 3.25 (Liu & Muse, 2005). 
 

Resultados e Discussão 
Os marcadores SSR utilizados neste estudo detectaram alta variabilidade genética 

para o conjunto de acessos de mandioca avaliados. Os 11 locos microssatélites utilizados 
amplificaram ao todo 124 alelos, com média de 11 alelos por loco. O número de alelos variou 
de 8 (GA5) a 15, nos marcadores GA126 e GA 131 (Tabela 1). Ferreira et al. (2015), 
avaliando 60 acessos de mandioca com 19 marcadores SSR, obteve um total de 88 alelos, 
com média de 4,63 alelos por marcador. 

A frequência de alelos por marcador variou de 0,15 (RY93) a 0,67 (GA5), com média 
de 0,4, que foi considerada moderada, o que está de acordo com estudos semelhantes com 
mandioca (Elibariki et al., 2013). 

A heterozigosidade esperada variou de 0,89 (RY93) a 0,47 (GA5), com média de 
0,69, semelhante ao resultado obtido em estudos anteriores com 54 cultivares mandioca 
usando 26 marcadores microssatélites (Turyagyenda et al., 2012). A heterozigosidade 
esperada é uma medida que se refere à variabilidade genética, que estima o quanto de 
variação existe numa população e como esta variação está distribuída em função dos alelos 



 

09 a 13 de Novembro de 2015, Foz do Iguaçu - PR. 

presentes em um determinado loco. Os dados obtidos demostram ampla variabilidade 
genética para os locos analisados.  
O valor obtido para o parâmetro heterozigosidade teve média de 0,59 que foi considerada alta, 
sendo o valor mais baixo apresentado pelo loco RY89 (0,13) e o valor mais alto pelo GA126 
(0,9) (Tabela 1). 

O conteúdo de informação de polimorfismo (PIC) variou de 0,39 (GA5) a 0,88 
(RY93). O lócus mais informativo foi RY93, com valor de PIC de 0,88. Em nosso estudo 
todos os marcadores utilizados foram informativos e polimórficos, com média de PIC de 0,65, 
o que está de acordo com estudos semelhantes com mandioca (Ferreira et al., 2015). 

 
Tabela 1- Índices de diversidade genética estimada para cada loci SSR analisado, com base em 257 
acessos de mandioca utilizados neste estudo. HE = heterozigosidade esperada; HO = heterozigosidade 
observada; PIC = conteúdo de informação de polimorfismo 

Marcador Frequência Nº de alelos HE H O PIC* 
RY93 0,151 13 0,895 0,934 0,886 
RY164 0,371 9 0,699 0,552 0,647 
GA5 0,675 8 0,470 0,521 0,398 
GA136 0,5584 9 0,613 0,553 0,565 
GA126 0,253 15 0,851 0,992 0,835 
RY89 0,480 12 0,590 0,136 0,507 
GA131 0,358 15 0,758 0,638 0,722 
GA21 0,432 12 0,681 0,478 0,626 
GA12 0,342 12 0,776 0,680 0,745 
GA134 0,574 9 0,616 0,393 0,578 
GA140 0,348 10 0,740 0,700 0,698 
Média 0,413 11 0,690 0,598 0,655 
Total de Alelos  124    

*PIC, conteúdo de informação de polimorfismo 
 

Conclusão 

Os marcadores microssatélites foram eficientes no estudo da diversidade 
genética de acessos de mandioca, mostrando no presente estudo que existe uma alta 
variabilidade genética nos acessos de mandioca estudados. 
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Temática: Nutrição animal 
 

Resumo 
A base alimentar dos animais ruminantes são as forragens, porém para melhorar o 

desempenho animal pode se fornecer alimentos alternativos oriundos principalmente de subprodutos 
da agroindústria. Para o uso desses subprodutos é necessário conhecer seus valores nutricionais e se 
esses sofrem deteriorações durante o processo de armazenamento. Assim, objetivou-se avaliar a 
composição bromatológica do resíduo da fécula de mandioca desidratado em diferentes tempos de 
armazenamento (0, 60, 90, 120 e 180 dias). Para isso, foram determinados os teores de matéria seca 
(MS), proteína bruta (PB), matéria orgânica (MO), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em 
detergente ácido (FDA) e hemicelulose. O experimento foi em delineamento inteiramente casualizado 
e os dados submetidos à análise de variância e de regressão a 5% de probabilidade. Os tempos de 
armazenamento influenciaram (P<0,05) nos teores de MS do resíduo de fécula de mandioca, 
apresentando efeito linear negativo. Para os teores de FDN verificou-se efeito quadrático (P<0,05), 
com ponto de máxima estimado em 43,75% aos 97 dias de armazenamento. Os teores de MO, PB, 
FDA e hemicelulose não apresentaram efeito significativo. Desse modo, o resíduo de fécula de 
mandioca sofreu alteração quanto aos teores de MS e FDN nos diferentes tempos de armazenamento. 
 
Palavras Chave: fdn, proteína, ruminantes, subproduto, volumoso 

Introdução 

A base alimentar dos animais ruminantes é exclusivamente composta por pastagens. No 
entanto, fatores climáticos podem interferir diretamente na produtividade das pastagens, reduzindo o 
desempenho animal. Uma das alternativas para diminuir a queda nesse desempenho seria o 
fornecimento de alimentos alternativos oriundos principalmente de subprodutos da agroindústria 
(Souza et al., 2012). Entretanto, eles devem ser de boa qualidade e baixo custo, uma vez que os 
gastos com alimentação animal representam a maior parte dos custos de produção (Jobim et al., 
2007), chegando a aproximadamente 65% dos custos operacionais para bovinos de leite (Bath; 
Sosnik,1992). 

Dentre os subprodutos possíveis de serem utilizados na alimentação animal, tem-se o resíduo 
úmido de fécula de mandioca, que é obtido após extração do amido por via úmida (Abrahão et al., 
2006). Para o sucesso completo da utilização desse alimento nas propriedades, é necessária a 
avaliação da sua composição após o processamento e armazenamento, pois a qualidade dos alimentos 
é crucial na obtenção da eficiência produtiva (Jobim et al., 2007). Nesse contexto, objetivou-se 
avaliar a composição química do resíduo desidratado da fécula da mandioca quanto à matéria seca, 
proteína bruta, matéria orgânica, fibra em detergente ácido e fibra em detergente neutro, em 
diferentes tempos de armazenamento. 

Material e Métodos 
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O experimento foi realizado nas dependências da Universidade Estadual Oeste do Paraná 
(UNIOESTE). Foram utilizadas 6 toneladas de resíduo úmido de mandioca, provenientes da fecularia 
Horizonte Amidos, de Marechal Cândido Rondon. 

O resíduo inicialmente foi espalhado com pás em uma quadra de concreto com área 
aproximada de 300 m², revolvido com rastelos a cada 30 minutos durante o dia e, durante a noite, 
coberto com uma lona. A secagem teve duração de aproximadamente 36 horas, sendo 24 horas de 
exposição ao sol. Após a secagem, o resíduo foi recolhido e armazenado em sacos de ráfia. A primeira 
coleta ocorreu no primeiro dia após a desidratação (dia 0), sendo repetida aos 30, 60, 90, 120 e 180 
dias após o armazenamento. O delineamento foi inteiramente casualizado, sendo as coletas feitas em 
10 pontos diferentes de armazenamento. As amostras recolhidas foram secas em estufa a 55°C por 72 
horas e, posteriormente, moídas a 1 mm e analisadas quanto aos teores de matéria seca (MS), proteína 
bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA) e hemicelulose, 
conforme descrito por Silva e Queiroz (2002). A matéria orgânica (MO) foi calculada pela equação 
MO: 100 – (%MM) e a Hemicelulose pela equação FDN – FDA. 

Os dados foram submetidos à análise de variância e de regressão a 5% de probabilidade. 

Resultados e Discussão 
Os tempos de armazenamento influenciaram (P<0,05) nos teores de MS do resíduo da fécula 

de mandioca, que apresentou efeito linear positivo; no dia 0 estava com 91,88% de MS e no 180º dia o 
valor encontrado foi de 88,68% de MS (Tabela 1). Esse comportamento pode estar associado às 
condições de umidade do ar em cada tempo de armazenagem, sendo que o teor de MS reduziu nos dias 
30, 60, 120 e 180 dias de armazenamento. A umidade do ar associada a temperaturas baixas podem ter 
ocasionado uma reabsorção da umidade atmosférica pelo resíduo.  

Os tempos de armazenamento não influenciaram nos valores de MO, PB, FDA e hemicelulose 
do resíduo de fécula de mandioca (P>0,05). Esses resultados são similares aos encontrados por 
Javorski et al. (2015)  estudando as alterações na composição química quanto a MO, MM, PB, EE, 
FDA, LIG, CEL do resíduo de mandioca ao longo dos 21 dias de armazenamento. Quanto aos teores 
de proteína, esses mesmos autores encontraram valores de que variaram de 1,54% no dia 15 à 1,89% 
no dia 21 de armazenamento, que são semelhantes ao encontrado nesse trabalho (tabela 1), porém 
quando comparamos os valores de FDA, observou se que os valores encontrados, 32,5% no dia 1 à 
38,6% no dia 15 de armazenamento, são superiores aos encontrados nesse estudo, que foram de 
25,87% no dia 30 a 31% no dia 60 após o armazenamento. O resíduo de mandioca apresenta grande 
variabilidade química, pois é dependente da origem da matéria prima e da técnica de processamento 
utilizado. 
 
Tabela 1. Composição bromatológica do resíduo seco de mandioca em função dos diferentes tempos 

de armazenamento 
Variáveis Tempo de armazenamento (dias)  P value R2 EPM1 

0 30 60 90 120 180  Linear Quad. 
MS2 91,88 89,07 89,56 90,05 89,40 88,68  0,011 0,319 46,6 0,61 
MO3 97,19 96,41 96,77 97,22 97,31 96,99  0,112 0,873 - 0,14 
PB4   2,55   2,03   2,12   1,83   1,83   2,06  0,128 0,070 - 0,22 
FDN5 39,39 42,78 43,73 42,20 43,66 40,44  0,826 0,029 77,8 1,46 
FDA6 26,73 25,87 31,00 30,21 27,22 26,80  0,935 0,067 - 1,56 
Hemic7 12,66 16,90 12,72 11,98 16,43 13,64  0,935 0,860 - 2,36 

1EPM: Erro Padrão da Média; 2Ŷ = 90,7312 -0,0119x; 3Ŷ= 96,9850; 4Ŷ= 7,0745; 5Ŷ=39,9651 + 0,0779x – 0,0004x2; 
6Ŷ= 27,9764; 6Ŷ= 14,0611. 

 
Para os teores de FDN verificaram se efeito quadrático com ponto  máximo estimado em 

43,75% aos 97 dias de armazenamento. Gonçalves  et al. (2014), ao avaliarem a  composição químico-
bromatológica da silagem seca de resíduo úmido de fécula de mandioca, observaram que  os teores de 
FDN do resíduo reduziram após  28 e 56 dias de ensilagem. Nesse estudo, o FDN no dia 0 foi de 
41,42%, 37,09% no 28º dia e 36,63% no 56º dia. Isso pode ter ocorrido devido à alterações nos teores 
de seus componentes, celulose, hemicelulose e lignina (Van Soest, 1994). 
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Conclusão 
O resíduo de fécula de mandioca sofreu alteração quanto aos teores de matéria seca e fibra em 

detergente neutro nos diferentes tempos de armazenamento, porém os teores de matéria orgânica, 
proteína bruta e fibra em detergente ácido se mantiveram estáveis. 
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Temática: (Nutrição animal) 
 

Resumo  

O objetivo deste trabalho foi verificar a coloração dos pés de frango alimentados com 
resíduo seco de fécula de mandioca (RSF) suplementados ou não com carboidrases. Foi 
utilizado um delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2x5, combinação da 
adição ou não de enzimas e cinco níveis de inclusão de RSF (0; 2,5; 5,0; 7,5; e 10%), 
resultando em 10 tratamentos, com cinco repetições e 22 aves cada. As inclusões das 
carboidrases (A®,Ronozyme VP® e Ronozyme WX 2000®) obedeceram a recomendação do 
fabricante. Aos 42 dias de idade, duas aves por unidade experimental,foram sacrificadas. 
Após, foram retirados os pés e analisados quanto aos componentes L* (luminosidade – nível 
de escuro a claro), a*(intensidade de vermelho/verde) e b*(intensidade de amarelo/azul). A 
L* e a variável de cor a* dos pés dos frangos de corte não foram influenciadas (P>0,05) pelos 
níveis do RSF e adição ou não de carboidrases. A cor b* não apresentou diferença com a 
inclusão ou não das carboidrases (P>0,05), no entanto, com o aumento dos níveis de inclusão 
do RSF, houve um decréscimo dos valores de b* (P<0,05) a partir do nível de 5%. Pode-se 
utilizar o Resíduo seco de fecularia com 5% sem alterar a coloração dos pés. 
 
Palavras Chave: aves, níveis de inclusão, pigmentação  

Introdução 

A grande variação nos custos e na produção de milho e soja, os quais são os 
principais produtos utilizados na formulação de rações para aves, vem trazendo uma grande 
preocupação aos pesquisadores, fazendo assim, que novas alternativas sejam utilizadas, 
sobreduto o resíduos agroindustriais (Sousa et al. 2012). Dentre esses resíduos podemos 
encontrar a massa de fecularia, que é proveniente da prensagem para extração da fécula ou 
amido da mandioca na indústria (Dian et al., 2009). Onde algumas indústrias desidratam a 
massa de fecularia, formando um coproduto com elevado teor de matéria seca, o resíduo seco 
de fecularia, com um nível energético bem elevado ao qual se assemelha ao do milho. 

Entretanto, de acordo com (Freitas et al., 2007), este produto contem uma quantidade 
baixa de pigmentação, assim, a utilização desse alimento em substituição do milho nas rações 
de frangos de corte podem prejudicar a coloração da carcaça e pés das aves. Sendo os pés do 
frango, rico em proteína, lipídeos e colágeno e utilizados na produção de hambúrgueres, 
lingüiças, salsichas e mortadelas (Santos, 2010) 

Dado essa importância, o presente trabalho teve como objetivo verificar a coloração 
dos pés de frango de corte alimentados com resíduo seco de fécula de mandioca 
suplementados ou não com carboidrases. 
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 Material e Métodos 

 O experimento foi realizado no Setor de Avicultura da Estação Experimental da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE. Foram utilizados 1100 pintos de 
corte machos da linhagem Cobb 500, distribuídos em um delineamento inteiramente 
casualizado, em esquema fatorial 2x5, constituído da combinação da adição ou não de 
enzimas e cinco níveis de inclusão de RSF (0; 2,5; 5,0; 7,5; e 10%), resultando em 10 
tratamentos, com cinco repetições e 22 aves cada.  

O RSF e a suplementação enzimática foram utilizados nas rações de 1 a 21 dias de 
idade das aves. As inclusões das carboidrases foram realizadas de acordo com a 
recomendação do fabricante, sendo: Ronozyme A®, enzima a base de amilase com inclusão 
0,04% (400 g ton-1 de ração), Ronozyme VP®, enzima a base de xilanase com inclusão 0,02% 
(200 g ton-1 de ração) e Ronozyme WX 2000®, enzima a base de beta-glucanase com inclusão 
0,005% (50 g ton-1 de ração).  

Aos 42 dias de idade, duas aves por UE, com peso médio do grupo (± 5%), foram 
individualmente pesadas e sacrificadas utilizando o deslocamento cervical e posterior sangria. 
Após, foram retirados os pés e analisados 15 min “post mortem”, utilizando o colorímetro 
portátil CR-400 (Konica MinoltaSensing, São Paulo, Brasil). Os componentes L* 
(luminosidade – nível de escuro a claro), a*(intensidade de vermelho/verde) e b*(intensidade 
de amarelo/azul) foram expressos no sistema de cor Cielab.   

Como procedimento estatístico foi realizado análise de variância e posterior regressão 
polinomial entre os níveis de inclusão, excluindo a ração basal (0% de RSF). Adicionalmente 
utilizou-se o teste de Dunnett, a 5% de probabilidade, a fim de comparar a ração basal com os 
demais tratamentos. As análises estatísticas foram realizadas utilizando o Sistema para 
Análises Estatísticas e Genéticas – SAEG. 

Resultados e Discussão 
A luminosidade (L) e a variável de cor a* dos pés dos frangos de corte não foram 

influenciadas (P>0,05) pelos níveis do RSF e adição ou não de carboidrases (Tabela 1). Os 
valores negativos de a* indicam a tendência da cor da carne a verde, ao contrário dos valores 
positivos, que representam a cor vermelha. De acordo com (Flether, 2002) a diferença nas 
colorações pode variar de acordo com o musculo ou órgão avaliado e também com as 
atividades físicas executadas pelo animal. 
 
Tabela 1. Coloração dos pés de frangos de corte alimentados com resíduo seco de fecularia 

suplementados ou não com carboidrases 
Inclusão (%) L*  a* b* 

0 (controle) 72,92 -0,39 29,65 
2,5 11,51 -0,72 27,87 
5 73,49 -1,30   25,48* 
7,5 69,74 -0,06   25,67* 
10 73,11 -1,12   24,55* 
Média 72,15 -0,75 26,79 
P Inclusão 0,426 0,060 0,016 
P Enzima 0,418 0,216 0,940 
P Interação 0,133 0,153 0,915 
CV% 9,69 20,10 17,99 
EPM 1,106 0,657 1,255 

Regressão polinomial  
P Inclusão 0,364 0,407 0,241 
Linear - - 0,088 
Quadrática - - 0,491 
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Médias seguidas de * diferem do nível de 5% de probabilidade pelo teste de Dunnett; L*- 
Luminosidade- nível de escuro a clara; a*- intensidade de vermelho/ verde; b*- intensidade de 
amarelo/ azul. CV%- Coeficiente de variação; EPM- Erro padrão médio 

A variável de cor b* não apresentou diferença com a inclusão ou não das carboidrases 
(P>0,05), no entanto, com o aumento dos níveis de inclusão do RSF, houve um decréscimo 
dos valores de b* (P<0,05) a partir do nível de 5%. Isso indica uma despigmentação na cor do 
pé, e pode estar relacionado à carência de pigmentos na mandioca e em seus coprodutos 
(Souza et al., 2011).  

Esses achados corroboram com os de (Freitas et al., 2007) que verificaram uma 
diminuição linear na pigmentação das canelas de frangos de corte alimentados com o 
acréscimo de 30% de farinha de varredura de mandioca. Resultados esses que podem ser 
conseqüências devido à quantidade existente de β- caroteno da mandioca ter sido baixa para 
promover a coloração das patas dos frangos. Esses resultados podem ser verificados em 
outros alimentos, como demonstrado por (Brum Júnior et al., 2007) com dietas para frangos 
de corte contendo quirera de arroz, verifiraram que a pigmentação da canela e do bico 
diminuíram linearmente com o aumento do nível de quirera de arroz, demosntrando assim, a 
carência de pigmentos existentes no arroz quando comparado ao milho. 

Conclusão 

Pode-se utilizar o Resíduo seco de fecularia com carboidrase na alimentação de 
frangos de corte até o nível de 5% sem alterar a coloração dos pés. Entretanto, é necessário 
novas pesquisas com a utilização de pigmentantes em níveis de inclusão acima de 5%. 
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Temática: (Nutrição animal) 
 

Resumo 

O objetivo do estudo foi determinar os valores energéticos do resíduo seco de fécula 
de mandioca (RSF) na alimentação de frangos de corte. Foram utilizadas 160 aves Cobb 500, 
com 14 a 24 dias de idade, sendo 50% macho e 50% fêmeas, distribuídos em delineamento 
inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2x5, dois sexos e cinco níveis de inclusão do 
RSF (0; 10; 20; 30 e 40%), totalizando 10 tratamentos e quatro repetições, com 4 aves por 
unidade experimental. No final do experimento foi determinada a Energia metabolizável 
amaprente (EMA), Energia metabolizável aparente corrigida pelo balanço de nitrogênio 
(EMAn), o Coeficiente de metabolizabilidade aparente (CMA) e o Coeficiente de 
metabolizabilidade aparente corrigido pelo balanço de nitrogênio (CMAn). Não houve 
diferença entre os sexos para EMA e EMAn. A EMA e EMAn  apresentaram efeitos 
quadráticos estimando-se o nível de inclusão de 35,85 e 37,60%, a quantidade de energia 
obtida para estes níveis foram de 1772 e 1789 kcal kg-1. Os valores do CMA e o CMAn 

também foram influenciados pelos níveis de inclusão, estimando-se a inclusão de 35,6% e 
37,3%. Os valores médios de EMA, EMAn, CMA e CMAn para o RSF foram de 
1598,5 kcalkg-1, 1604,8 kcalkg-1, 45,42% e 45,6%, respectivamente 
 
Palavras Chave: Aves, coeficiente de metabolizabilidade, inclusão. 

Introdução 

Os maiores custos na produção avícola concentram-se na alimentação, principalmente 
no que diz respeito ao milho e a soja. Com isso, pesquisas têm sido feitas em busca de 
alimentos alternativos que supram as necessidades produtivas e reprodutivas dos animais. 

Nesse sentido, a mandioca (Manihot esculenta crants) vem se mostrando como 
grande alternativa de substituição de ingredientes tradicionais que compõem as rações. Tendo 
esse produto elevada rusticidade, facilidade de cultivo e aproveitamento total do vegetal, 
onde, tanto a raiz como a parte aéria da mandioca podem ser usados de diversas formas,         
in natura, ensilada, raspa integral, farinha, subproduto da indústria do amido, dentre outros 
(Ferreira, 2010). 

 De acordo com (Ferreira, 2010) a raspa da mandioca é rica em carboidratos, 
especialmente, na forma de amido, e é caracterizada como um alimento energético, contendo 
a raspa da raiz um nível de energia em torno de 3192 Kcal de EM/Kg (ROSTAGNO et al., 
2011), podendo assim, substituir o milho em rações para aves. Entretanto, esse produto 
apresenta porções ínfimas de proteínas, vitaminas e minerais, além de possuir uma alta 
concentração de fibras (Souza et al 2012), fatores esses que podem interferir na utilização 
desse produto  na alimentação animal.  
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Nesse contexto, a determinação da composição química e energética dos alimentos 
alternativos, bem como ajustes na formulação da ração, devem ser feitos para que haja um 
aproveitamento adequado desse produto. Assim, o presente trabalho teve como objetivo 
determinar os valores energéticos do resíduo seco de fecularia na alimentação de frangos de 
corte com níveis de inclusão de até 40%. 

 Material e Métodos 

 O experimento foi conduzido no aviário experimental da Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná- UNIOESTE, campus da cidade de Marechal Cândido Rondon, Paraná. 
Foram utilizados 160 aves da linhagem Cobb 500, com 14 a 24 dias de idade, sendo 50% 
macho e 50% fêmeas, distribuídos em delineamento inteiramente casualizado, em esquema 
fatorial 2x5, dois sexos e cinco níveis de inclusão do RSF (0; 10; 20; 30 e 40%), totalizando 
10 tratamentos e quatro repetições, com 4 aves por unidade experimental. A ração referência 
foi formulada a base de milho e soja, de acordo com Rostagno et al. (2011). 

As rações de cada unidade foram pesadas no início e no final do período total do 
experimento com a finalidade de se obter o consumo de ração. 

O período experimental teve duração de dez dias, sendo cinco de adaptação e cinco 
dias para a coleta total de excretas com intervalo de 12 horas para evitar possível 
fermentação. As excretas foram acondicionadas em sacos plásticos devidamente identificados 
e armazenadas em freezer a -20ºC.  

No final do período experimental as excretas foram descongeladas, homogeneizadas e 
pesadas, onde, uma amostra de cada repetição foi retirada para posterior análises de EMA e 
EMAn as quais foram calculadas utilizando as equações propostas por Matterson et al. 
(1965). Após a determinação dos valores de EM foram calculados os coeficientes de 
metabolizabilidade da energia bruta para o alimento teste. Utilizando o método proposto por 
Adeola (2000), foram estimados os valores médio da EMAn do RSF por meio da equação de 
regressão linear, para comparação entre os valores de EMAn do resíduo seco de fecularia. 

O procedimento estático realizado foi de análise de variância e  regressão polinomial 
entre os níveis de inclusão, excluindo a ração basal. As análises estatísticas dos valores 
energéticos e dos coeficientes de metabolizabilidade foram realizadas utilizando O Sistema 
para Análises Estatísticas e Genéticas- SAEG. 

Resultados e Discussão 
O sexo não alterou significativamente (P>0,05) nos valores de EMA, EMAn e seus 

respectivos coeficientes de metabolizabilidade. 
As inclusões do RSF afetaram (P<0,05) os valores de EMA, EMAn e seus 

coeficientes de metabolizabilidade. Os valores de EMA e EMAn foram semelhantes, 
entretanto, a EMAn  apresentou-se superior a partir do nível de 30% de inclusão do RFS. Os 
valores de EMA e EMAn  apresentaram efeitos quadráticos de acordo com a equação EMA = 
853,242 + 51,2547RSF – 0,714833x2 (R2=0,75) e EMAn = 879,723 + 48,8660RSF – 
0,649686x2 (R2 = 0,78), estimando-se o nível de inclusão de 35,85 e 37,60%, onde a 
quantidade de energia obtida para estes níveis foram de 1772 e 1789 kcal kg-1, 
respectivamente. 

Através dos resultados, pode-se constatar que ocorreu a catabolização do nitrogênio 
corporal até ácido úrico, resultando no balanceamento negativo em aves adultas, pois nestes 
níveis de inclusão, embora tenha ocorrido um acréscimo nos valores de EMA, os valores de 
EMAn foram superiores ( SILVA et al., 2009).  

Os valores de CMA e CMAn também foram influenciados pelos níveis de inclusão do 
RSF (Tabela 1), comportando-se de forma quadrática, conforme as equações  CMA = 
24,1471 + 1,47035x – 0,0206456x²  (R2 = 0,74), CMAn = 24,6442 + 1,40241x – 
0,01879331x² (R2 = 0,77), e o nível de inclusão do RSF que representa o ponto máximo é de 
35,6% e 37,3%. 
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Tabela 1. Médias dos valores de EMA, EMAn e seus respectivos CMA e CMAn para os 
diferentes níveis de inclusão do resíduo seco de fecularia, expressos com base na 
matéria natural 

Inclusão (%) EMA (kcal kg-1) EMAn(kcal kg-1) CMA CMAn 

10 1296 1296 36,83 36,84 
20 1587 1582 45,16 45,01 
30 1753 1758 49,81 49,96 
40 1758 1783 49,88 50,62 
Macho 1598 1608 45,40 45,71 
Fêmea 1599 1602 45,44 45,51 
Média 1598 1605 45,42 45,61 
CV (%) 7,86 7,47 7,84 7,43 
Inclusão <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Sexo N.S. N.S. N.S. N.S. 
Sexo x Inclusão N.S. N.S. N.S. N.S. 
Linear <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Quadrática <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Equações de regressão polynomial 
EMA EMA = 853,242 + 51,2547x – 0,714833x² (R2 = 0,75) 
EMAn EMAn = 870,723 + 48,8660x – 0,649686x²  (R2 = 0,78) 
CMA CMA = 24,1471 + 1,47035x – 0,0206456x² (R2 = 0,74) 
CMAn CMAn = 24,6442 + 1,40241x – 0,01879331x² (R2 = 0,77) 
EMA= Energia metabolizável aparente; EMAn= Energia metabolizável aparente corrigida 
pelo balance de nitrogênio; CMA= Coeficiente de metabolizabilidade aparente; CMAn=  
Coeficiente de metabolizabilidade aparente corrigido pelo balance de nitrogênio. CV%= 
Coeficiente de variação; N.S= não significativo. 
 

De acordo com o método proposto por Adeola (2000), para obter a EMAn do RSF foi 
estimada a inclinação da relação linear entre o consumo de EMAnvs o consumo de RSF 
(Figura 1), resultando na equação  y= 1808,4x- 43,6 (R2=0,98). 

 

 

Figura 1 -Equações de regressão da EMAn doRSF, obtido a partir da EMAn (kcal/kg) 
consumida vs. o consumo de RSF (kg) 
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Os resultados encontrados na determinação da EMAn foram muito semelhantes, 
enquanto que o valor máximo de EMAn com inclusão de 37,6% do RSF foi de 1789kcal kg-1, 
de acordo com o método de Adeola o valor para EMAn encontrado foi de 1808 kcal kg-1. 

Os relatos da literatura da determinação dos valores energéticos através do método de 
Adeola (2000) são unicamente utilizados na avaliação de alimentos para suínos, entretanto a 
utilização desta metodologia para frangos de corte demonstrou a possibilidade de uma 
avaliação mais precisa na determinação destes valores. 
 

 

Conclusão 

A Os valores médios de EMA, EMAn, CMA e CMAn para o RSF foram de 1598,5 
kcalkg-1, 1604,8 kcalkg-1, 45,42% e 45,6%, respectivamente. De acordo com o outro método 
analisado, o valor de EMAn encontrado pode variar de 1789 kcalkg-1a 1808 kcalkg-1. 
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Temática: Nutrição Animal 
 

Resumo  

Objetivou-se com este estudo avaliar a composição bromatológica da rama de 
mandioca submetida a diferentes estratégias de ensilagem. O experimento foi realizado em 
um delineamento inteiramente casualizado, onde avaliou-se a composição bromatológica do 
terço superior da rama de mandioca picado (TSP); rama de mandioca picada (RMP); terço 
superior da rama de mandioca inteira (TSI). Os dados foram submetidos a análise de 
variância e Teste de Tukey a 5% de probabilidade. O teor de matéria seca (MS) diferiu entre 
os tratamentos (P<0,05) sendo superior para o TSI e inferior para o TSP. O extrato etéreo 
(EE) e a proteína bruta (PB) foram semelhantes para os tratamentos TSP e TSI, mas ambos 
foram superiores a RMP (P<0,05), visto que as maiores quantidades de nutrientes se 
encontram nas folhas. As concentrações de fibra em detergente neutro (FDN) e fibra e 
detergente ácido (FDA) não diferiram entre os tratamentos (P>0,05). Desse modo, conclui-se 

que o terço superior da rama possui um valor nutricional mais levado quando comparado à 
rama inteira picada. 
 
Palavras Chave: carboidrato, matéria seca, proteína, subproduto, volumoso 

Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz.) é uma cultura de grande importância, que 
vem se destacando devido ao seu bom valor nutricional, alta produtividade, rusticidade e 
grande difusão geográfica no país (Silva et al., 2010). Muito utilizada para produção de 
amido, a raíz da mandioca muitas vezes é a única parte aproveitada dessa planta, sendo 
desperdiçados vários outros subprodutos que podem ser introduzidos na alimentação animal, 
como é o caso da rama de mandioca. Dentre as diversas maneiras de fornecimento dessa rama 
aos animais, a forma ensilada é uma das mais interessantes, pois garante a conservação de um 
volumo de baixo custo por um longo período para utilização em períodos de escassez de 
alimento.Contudo, a utilização da rama de mandioca na alimentação animal tem sido pouco 
explorada, pelo desconhecimento do seu valor nutricional e de potencial para a produção de 
ruminantes, sendo necessários estudos que avaliem as melhores formas de processamento 
para conservação desses subprodutos bem como do seu valor nutritivo. Nesse contexto, 
objetivou-se avaliar a composição bromatológica da rama de mandioca submetidas a 
diferentes estratégias de ensilagem. 
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 Material e Métodos 

O experimento foi realizado no Colégio Agrícola Estadual Manoel Moreira Pena em 
parceria com o curso de Zootecnia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus de 
Marechal Cândido Rondon. 

O experimento foi um delineamento inteiramente casualizado, onde se avaliou 
diferentes estratégias de corte para ensilagem. Os tratamentos testados foram: terço superior 
da rama de mandioca picado (TSP); rama de mandioca picada (RMP); terço superior da rama 
de mandioca inteiro (TSI). A variedade de mandioca utilizada foi a “Baianinha” e as ramas 
utilizadas foram colhidas manualmente em uma área pertencente ao Colégio Agrícola 
Estadual Manoel Moreira Pena. O plantio da mandioca foi realizado no mês de outubro de 
2014 e o corte da parte aérea para as análises em 29 de junho de 2015. Para os tratamentos 
cujo material era picado, esse procedimento foi realizado por meio de ensiladeira tratorizada. 
Quatro amostras referentes a cada tratamento foram coletadas antes da ensilagem e 
armezenados em sacos plásticos, após isso, encaminhados para o laboratório de Nutrição 
Animal da Unioeste. Essas amostras foram pré-secas em estufa 55°C por 72 horas, moídas a 
1mm e analisadas quanto aos teores de matéria seca (MS), matéria mineral (MM), proteína 
bruta (PB) extrato etéreo (EE), fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido 
(FDA), conforme descrito por Silva e Queiroz (2002). 

A matéria orgânica (MO) foi calculada sendo MO: 100 –i(%MM). Os carboidratos 
totais (CT) foram estimados pela equação de Sniffen et al. (1992) sendo que CT=100 – 
(%MM + %PB +% EE).  Os carboidratos não fibrosos (CNF) foram calculados de acordo 
com a equação CNF= CT – FDN. Os dados foram submetidos a análise de variância e Teste 
de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Resultados e Discussão 
O teor de MS diferiu entre os tratamentos (P<0,05) sendo superior para o TSI e 

inferior para o TSP (Tabela 1). No entanto, todos os tratamentos apresentaram valores de MS 
inferiores à 35%, descrito por Pereira e Reis et al. (2001) como ideal para a produção de uma 
silagem de boa qualidade evitando assim fermentação indesejável principalmente por 
bactérias do gênero Clostridium. Em contrapartida, Sena et al. (2014) avaliaram silagens da 
parte aérea da mandioca (planta inteira, terço superior e sobras de plantio) e obtiveram 
valores entre 20,9 e 25,52% de MS, porém, essas silagens apresentaram um perfil 
fermentativo desejável. 

O teor de MO foi mais elevado para a RMP (P<0,05), possivelmente pela maior 
concentração de minerais no talo do que em relação às folhas da mandioca. O EE e a PB 
foram semelhantes para os tratamentos TSP e TSI, mas ambos foram superiores a RMP 

(P<0,05). Sena et al. (2014) também obtiveram percentuais de PB médios de quatro 
variedades, maiores para o terço superior da rama de mandioca (17,80%)  em relação a planta 
inteira (13,58%) em virtude da maior relação folha/caule encontrada na fração do terço 
superior, visto que as maiores quantidades de nutrientes se encontram no limbo foliar. 

As concentrações de FDN e FDA não diferiram entre os tratamentos (P>0,05) e 
apresentaram teores médios de 48,9% e 42,5% respectivamente. A elevada concentração de 
FDA reflete sobretudo, na grande presença de carboidratos estruturais principalmente no talo 
da mandioca.  Modesto et al. (2004) ao avaliarem silagem do terço superior da rama de 
mandioca obtiveram teores FDN e FDA próximos a este estudo, sendo de 50,75% e 40,86% 
respectivamente.  

Os CNF foram superiores para a RMP em relação TSI e STP (P<0,05). Esse resultado 
ocorreu em função do baixo teor de EE e PB desse tratamento, que por conseqüência 
aumentou a concentração de carboidratos totais, dentre os quais os CNF. 
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Tabela 1 - Composição bromatológica da rama da mandioca submetida a diferentes 
estratégias de corte para ensilagem 

Variáveis Tratamentos P value EPM4 

TSP1 TSI2 RMP3 

MS (%) 20,25c 22,75a 21,25b 0,0002 0,25 

MO (%MS) 88,75c 90,00b 92,75a 0,0000 0,31 

EE (%MS)   2,25a   2,50a   0,25b 0,0003 0,26 

PB (%MS) 12,00a 12,50a   5,75b 0,0000 0,52 

FDN (%MS) 48,50a 47,75a 50,50a 0,1041 0,83 

FDA (%MS) 43,00a 42,25a 42,25a 0,8211 0,96 

CNF (%MS) 26,00b 27,25b 36,75a 0,0001 1,07 
Letras diferentes na mesma linha diferem estatisticamente pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
1TSP: terço superior picado; 2TSI: terço superior inteiro; 3RMP: parte aérea picada: 4EPM: erro padrão da média  
 

Conclusão 

As três estratégias de ensilagem da rama de mandioca podem ser utilizadas para a 
confecção de silagens desse subproduto, entretanto o terço superior da rama possui um valor 
nutricional mais levado, principalmente em relação ao teor protéico. Cabe ressaltar que a 
confecção de silagem com terço superior inteiro da rama de mandioca, necessita de uma 
maior atenção em relação a compactação do silo. 
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Temática: Nutrição Animal  
 

Resumo 

A parte aérea da mandioca tem sido usada por décadas na alimentação animal por sua 
disponibilidade e boa aceitação pelos animais e, em função das variações nos índices de área 
foliar e consequente disponibilidade de folhas que tem merecido atenção da pesquisa, e o 
cultivo de forma adensada, especificamente para produção e utilização como volumoso na 
dieta de ruminantes vem  ganhando  destaque. Nesse sentido o presente estudo objetivou 
avaliar o potencial de produção de massa de matéria verde da parte aérea de três cultivares de 
mandioca de indústria em quatro densidades de plantio e em três épocas de corte na região do 
médio Paranapanema. Foram avaliadas três cultivares (IAC 12, IAC 14 e IAC 90), em quatro 
espaçamentos (0,9 x 0,2 m, 0,9 x 0,33 m, 0,9 x 0,5 m e 0,9 x 0,75 m) e corte em três épocas 
(fevereiro, março e abril). Utilizou-se delineamento experimental em blocos ao acaso, em 
esquema fatorial 3x4x3 com quatro repetições. Observou-se que as cultivares IAC 12 e IAC 
14 produziram maior quantidade de massa de matéria verde e que o corte realizado no mês de 
fevereiro é mais favorável por apresentar plantas com maior relação folha/haste. 

 
Palavras Chave: Alimentação animal, forragem, matéria verde, produção, rendimento   

Introdução 

A parte aérea da mandioca tem sido usada por décadas na alimentação animal por sua 
disponibilidade e boa aceitação pelos animais e, em função das variações nos índices de área 
foliar e consequente disponibilidade de folhas é um volumoso que tem merecido atenção da 
pesquisa. Mandioca cultivada de forma adensada, especificamente para produção de parte 
aérea, para utilização como volumoso na dieta de ruminantes vem  ganhando  destaque em 
alguns estados do nordeste brasileiro. O objetivo é obter forragem de qualidade para vacas de 
leite, ovinos e caprinos, visando melhores resultados na produtividade e no aproveitamento da 
área. No entanto, estudos efetuados com a mandioca nesse sistema de cultivo no sudeste ainda 
são escassos e insuficientes e há necessidade de mais estudos sobre a produção eficiente da 
parte aérea. 

No Centro-Sul do Brasil, em um determinado momento, as folhas mais baixas caem 
devido à maturidade fisiológica, idade das folhas, condições de nutrição das plantas, 
ocorrência de doenças, variação na temperatura, disponibilidade de água e redução do 
fotoperíodo. Pela consequente diminuição na relação entre folhas e hastes tem-se indicado o 
uso do terço superior para melhorar a qualidade do alimento, o que representa perdas 
significativas na quantidade do material produzido.  
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A parte aérea da mandioca pode apresentar boa qualidade como forragem para 
alimentação animal. No entanto, a composição bromatológica do material pode variar com o 
genótipo, a idade da planta, da época de colheita e altura de corte. Como o teor de proteína 
nas folhas da mandioca pode ser elevado (Modesto et al., 2004), uma maior proporção de 
folhas é desejável.  

Desta forma, o objetivo do presente estudo foi avaliar o potencial de produção de 
matéria verde da parte aérea de três cultivares de mandioca em quatro densidades de plantio e 
em três épocas de corte na região do médio Paranapanema. 

   

Material e Métodos 

O experimento foi realizado no Polo Regional Médio Paranapanema em Assis – SP.  
As manivas foram plantadas manualmente a 5 cm de profundidade e com 20 cm de 
comprimento no mês de junho de 2014. A adubação de plantio foi realizada conforme a 
recomendação para a produção convencional de raiz para o Estado de São Paulo (Raij et 
al.,1997). As parcelas experimentais foram compostas por quatro linhas de 10 m, sendo as 
duas linhas laterais e um metro de cada extremidade das linhas centrais, tidas como 
bordadura, sendo 14,4 m2 a área útil da parcela experimental. Utilizou-se espaçamento fixo de 
0,90 m entre linhas e variações entre as plantas na linha (0,20; 0,33; 0,50 e 0,75 m) 
correspondendo a 55.556, 33.670, 22.222 e 14.815 plantas ha-1, respectivamente. O 
delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, em esquema fatorial 3x4x3 
com quatro repetições, utilizando-se três cultivares de mandioca para indústria com 
arquitetura contrastante (IAC 12 porte médio, ramificação baixa; IAC 14 – porte alto, com 
ramificação baixa e IAC 90, porte baixo e ramificação alta); e corte em três épocas sucessivas 
(fevereiro; março e abril).  

Para o controle do mato foi utilizado o herbicida recomendado CLOMAZONA 500 
g/L, aplicado aos 3 e 5 meses pós-plantio, antes da emergência do mato, intercaladas com um 
cultivo mecânico e duas capinas manuais.  

Foram avaliados: rendimento da parte aérea (kg ha-1); relação folhas/hastes e número 
de hastes por parcela. O rendimento da parte aérea, expressa em kg ha-1, foi obtido pela 
pesagem da massa de matéria fresca da parte aérea de todas as plantas da área útil da parcela 
experimental cortadas a 20 cm do solo. Para a estimativa da relação folhas/hastes obteve-se 
uma amostra de 10 hastes colhidas ao acaso na parcela útil, seguida de separação manual das 
folhas e hastes, pesando-se as mesmas em balança eletrônica. O número de hastes por hectare 
foi calculado pela contagem do número de hastes da parcela útil. 

As análises estatísticas foram realizadas por meio da análise de variância (ANOVA) e 
as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5%. 

 

Resultados e Discussão 
A produção de parte aérea de mandioca, em média, aos oito, nove e dez meses, 

cortadas em fevereiro, março e abril respectivamente, foi 18,09 t/ha de massa verde (Tabela 
1). Não houve diferenças entre as épocas de corte, fato não esperado, pois os meses de 
fevereiro, março e abril são favoráveis ao crescimento vegetativo e seria esperado que plantas 
com maior tempo de cultivo tivessem maior quantidade de massa verde. A estagnação foi 
causada provavelmente por restrições hídricas verificadas principalmente nos meses de 
setembro e novembro de 2014 e início de janeiro de 2015 (CIIAGRO, 2015). O adensamento 
populacional diminuiu levemente a produção de parte aérea, mas não de forma significativa. 
A redução da maior para a menor densidade populacional foi de apenas 15% (2,87 t ha-1). 
Houve diferenças significativas entre a produção de variedades. A IAC 12 e IAC 14 tiveram 
produção muito similar, média de 20,07 t/ha, enquanto a IAC 90 produziu cerca de 30% a 
menos, ou seja, 14,13 t h-1. A maior produtividade evidentemente deveu-se a arquitetura da 
parte aérea, pois as ramificações mais vigorosas e em maior número ampliam a produção de 
parte aérea. 
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A proporção de folhas (Tabela 1) por haste foi reduzida, em média, 60 % de fevereiro 
até abril, passando de 0,501 para 0,202 por haste, ou seja, à medida que aumenta a idade das 
plantas vai sendo reduzida a quantidade de folhas nas hastes, pois as mais velhas caem e não 
são repostas. O principal responsável pela diminuição da produção de folhas no tempo é a 
resposta fisiológica aos efeitos ambientais, ou seja, à medida que vai sendo reduzida a 
temperatura e precipitação na passagem do verão para o outono a mandioca reduz a emissão 
de novas folhas e o crescimento vegetativo chegando ao inverno quase que totalmente sem 
folhas. Os estresses abióticos (seca e diminuição da temperatura) tem efeitos mais 
pronunciados do que a competição provocada pelo adensamento. Assim cortes mais precoces 
são mais interessantes, pois, além de serem mais rápidas, proporcionam um produto de 
melhor qualidade, pois as folhas têm o maior teor proteico da planta. 

 
Tabela 1. Tabela 1. Rendimento de massa de matéria verde de parte aérea (t ha-1), proporção 
folha-haste e número de hastes por hectare de três cultivares de mandioca de indústria (IAC 
12; IAC 14 e IAC 90) cortadas em três épocas de colheita (fevereiro; março e abril) em quatro 
espaçamentos de plantio (0,20; 0,33; 0,50 e 0,75 m). Assis-SP (2015). 

Cultivares   Massa de Matéria Verde (t ha-1) 

Época Espaçamento (m) 

    Fev Março Abril   0,20 0,33 0,50 0,75 

IAC 12   19,25a 20,69a 22,17a 22,29a 20,20a 20,74a 19,58a 

IAC 14 19,18a 19,13a 19,97a 21,10a 20,41a 18,59a 17,62a 

IAC 90   13,80b 14,48b 14,11b   14,95b 15,20b 13,81b 12,55b 

Média Geral 18,09** 

CV %   20,73**               

Cultivares   Relação Folha/Haste 

Época Espaçamento (m) 

    Fev Março Abril   0,20 0,33 0,50 0,75 

IAC 12   0,503A 0,326aB 0,217C   0,328AB 0,319B 0,348abAB 0,397aA 

IAC 14 0,477A 0,262B 0,176C 0,280 0,324    0,290b 0,326b 

IAC 90   0,522A 0,313abB 0,213C   0,337 0,352    0,359a 0,347ab 

Média Geral 0,334 

CV %   20,46               

Cultivares   Hastes (por ha) 

Época Espaçamento (m) 

    Fev Março Abril   0,20 0,33 0,50 0,75 

IAC 12   51432B 61.415aA 60.417aAB   92.593aA 66.435aB  42.477C  29.514D 

IAC 14 51.128 49.002b 47.613b 81.713bA 51.215bB  35.185C  28.877C 

IAC 90   49.913 50.391b 47.700b   77.604bA 55.382bB  37.326C  27.025C 

Média Geral 52.112 

CV %   20,91aa               
Valores seguidos por letras minúsculas diferentes na coluna e maiúsculas na linha diferem 
entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 1Coeficiente de variação. 
 

O número de hastes foi, em média, 52.112 por ha, sendo 1,72; 1,50 e 1,49 hastes por 
planta para as variedades IAC 12, IAC 14 e IAC 90, respectivamente. Não foi afetado pelo 
espaçamento e pela época de colheita como era o esperado, pois o número de hastes por 
planta é definido pelo tamanho da maniva e condições ambientais na germinação.  
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Variedades mais vigorosas, como IAC 12 e IAC 14 produzem mais biomassa que 
variedades de pequeno porte e sem ramificações A produção de parte aérea de mandioca para 
alimentação animal é de melhor qualidade quanto maior for o teor de proteínas. As proteínas 
estão alocadas nas folhas e a quantidade de folhas pode ser aumentada com colheita mais 
precoce no final do verão e inicio do outono. Não se observou aumento da produção de massa 
verde total da parte aérea com o tempo e sim diminuição da proporção de folhas/hastes, fato 
importante, pois as folhas representam aproximadamente 10% da produção total de biomassa, 
levando á maior quantidade de proteínas. 
 

Conclusão 

Variedades mais vigorosas e mais ramificadas produzem maior quantidade de massa 
verde do que variedades de porte baixo não ramificadas.  

O corte realizado no mês de fevereiro, para a região do médio Paranapanema, 
apresenta plantas com maior proporção de folhas. 
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Temática: (Nutrição animal). 
 

Resumo  
 
É crescente a utilização da mandioca na alimentação animal, devido a seu elevado 

valor nutritivo. A mandioca é rica em carboidratos que são classificados como fibrosos (CF) e 
não-fibrosos (CNF), e apresentam frações com distintas taxas de degradação. Assim o 
presente estudo teve como objetivo avaliar o fracionamento de carboidratos comparando as 
silagens de mandioca triturada in natura (Mandioca) ou adicionada de farelo de arroz 
(M+Arroz), soja (M+soja) e milho (M+milho), a avaliação foi realizada nos tempos fresca, 
após a abertura e na estabilidade. O delineamento experimental adotado foi o inteiramente 
casualizado em esquema fatorial (4 x 3).  Foram estimadas as frações de carboidratos (A+B1, 
B2 e C). Nos dados utilizou-se análise de variância com médias comparadas pelo teste Tukey 
(5%). Em relação aos Carboidratos Totais, a silagem de mandioca in natura foi superior nos 
três tempos, assim como a proporção de carboidratos não fibrosos e o fracionamento A+B1, 
também apresentou uma menor porção da fração C indicando uma boa qualidade desta 
silagem quanto aos carboidratos. A caracterização dessas frações que constituem os 
carboidratos representa um bom instrumento para adequação de dietas visando à 
maximização do desenvolvimento microbiano ruminal. 
 
Palavras Chave: Dieta, fração e nutrição.  

Introdução 
É crescente a utilização da mandioca na alimentação de ruminantes, devido a sua 

grande adaptação à diferentes regiões e sistemas de cultivos, e a seu elevado valor nutritivo. 
O uso de alimentos alternativos é uma estratégia que visa redução nos custos de produção. No 
entanto, como a qualidade dos alimentos é fundamental na obtenção da eficiência produtiva, 
os subprodutos devem ser armazenados de maneira adequada (SOUZA et al., 2012), uma 
alternativa é a conservação na forma de silagem. 

Os carboidratos apresentam frações com distintas taxas de degradação, para 
maximizar a fermentação ruminal é necessário ter conhecimento detalhado sobre suas 
proporções na dieta. Essas informações são necessárias quando se objetiva formulação de 
ração para bovinos de leite, a fim de obter o máximo aproveitamento dos alimentos 
(SNIFFEN et al., 1992). 

Os carboidratos totais (CHOT) são fracionados de acordo com a taxa de degradação. 
Os CNF são solúveis em detergente neutro e divididos em fração A, composta por açúcar e 
ácidos orgânicos e em fração B1, constituída de amido e compostos fibrosos solúveis. Os CF 
formam a fração B2, que possui parte da parede celular disponível e potencialmente 
degradável; e fração C, que é a porção indigestível da parede celular (SNIFFEN et al., 1992).  
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Devido as diferenças no potencial de aproveitamento das frações dos carboidratos 
pelos animais, as suas proporções presentes nos alimentos afetam diretamente o potencial de 
utilização do alimento volumoso, ao mesmo tempo em que estudos que contemplem 
avaliações nutricionais da silagem de mandioca são escassos, especialmente no que diz 
respeito aos carboidratos.  

Assim objetivou-se com o presente trabalho estudar os efeitos de aditivos alimentares 
e tempos de avaliação nas frações de carboidratos de silagens confeccionadas com a raiz da 
mandioca. 

 
Material e Métodos 

O experimento e as análises foram realizados nas dependências do Laboratório de 
Nutrição e Forragicultura, pertencente à Universidade Federal do Pampa, Campus de 
Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Brasil. 

O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado em esquema 
fatorial (4 x 3).  Os fatores avaliados consistiram de quatro silagens de mandioca triturada in 
natura (Mandioca) ou adicionada de farelo de arroz (M+Arroz), soja (M+soja) e milho 
(M+milho), com cinco repetições e três tempos, sendo eles: antes da ensilagem (fresca), na 
abertura dos silos (abertura) e sete dias após a abertura na estabilidade (estabilidade). As 
misturas foram preparadas com base no peso úmido adicionando-se cinco partes de mandioca 
triturada para cada uma parte dos farelos.  

Preparadas as misturas, as mesmas foram ensiladas em silos experimentais 
confeccionados com canos de PVC com 50 cm de altura e 10 cm de diâmetro. Em cada silo, 
foi acondicionado 3,000 kg das misturas visando a obtenção de uma densidade mínima de 
0,760 Mg m-3. O material ensilado foi compactado com auxílio de um compactador, e os silos 
foram tampados com caps dotados de válvulas do tipo Bunsen para o livre escape dos gases. 
Para assegurar o ambiente anaeróbico após tampados os silos, os caps foram vedados.  

Para a drenagem de efluentes, no fundo de cada silo foi acondicionada uma 
quantidade de 0,500 kg de areia seca e estéril, a qual foi separada da silagem por um tecido de 
algodão. 

Decorridos o período estipulado para a fermentação (45 dias), os silos foram abertos e 
desensilados descartando-se uma camada de 5 cm na porção superior e na porção inferior de 
cada silo, com posterior homogeneização. A composição bromatológica do material in 
natura, ensilado e após estabilidade foi determinada por meio de amostras de 350 g coletadas 
após a homogeneização dos materiais. As amostras foram pesadas e submetidas à secagem 
em estufa com circulação forçada de ar. Decorrida a secagem, as amostras foram novamente 
pesadas e trituradas em moinho de facas tipo Willy. Nas amostras trituradas foram 
determinadas a matéria seca a 105°C e os conteúdos de proteína bruta, fibra em detergente 
neutro, fibra em detergente ácido, lignina, celulose, hemicelulose, nitrogênio insolúvel em 
detergente neutro e nitrogênio insolúvel em detergente ácido, segundo as metodologias 
descritas por Silva & Queiroz, (2009).   

Foram estimadas as frações de carboidratos (A+B1, B2 e C). A porcentagem de 
carboidratos totais (CT) foi obtida pela equação (SNIFFEN et al., 1992): CT = 100 – (%PB + 
%EE + % cinza); a de carboidratos fibrosos (CF) a partir da FDN corrigida para seu conteúdo 
de cinzas e proteínas (FDNcp); os carboidratos não-fibrosos (CNF), que correspondem às 
frações A e B1, pela diferença entre os carboidratos totais e a FDNcp (HALL, 2003); e a 
fração C, pela FDN indigestível que é a lignina. A fração B2, que corresponde à fração 
disponível da fibra, foi obtida pela diferença entre a FDNcp e a fração C. Nos dados utilizou-
se análise de variância com médias comparadas pelo teste Tukey (5%). 

Resultados e Discussão 
Verificou-se diferença estatística para CHOT (Tabela 1), sendo a silagem de 

mandioca in natura superior nos três tempos, o que é positivo para a qualidade do material, 
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considerando que os carboidratos representam a principal fonte de energia para a fermentação 
microbiana (VAN SOEST, 1994).  
Tabela 1.  Frações de carboidratos de silagem de mandioca in natura e com aditivos em 
diferentes tempos 

  CHOT (g/kg de MS) CNF (g/kg de MS) 
  Fresca Abertura Estabilidade Média Fresca Abertura Estabilidade Média 
Mandioca 931,49aA 925,89Aa 909,87bA 922,41 915,78 893,29 735,2 848,09a 
M+milho 908,31bB 920,87Aa 894,69cB 907,96 879,02 898,43 856,16 877,87a 
M+soja 733,58aD 742,46aC 731,36aD 735,8 683,04 705,21 658,76 682,34b 
M+arroz 776,89bC 861,62Ab 767,72bC 802,08 709,52 792,34 709,86 737,24b 
Média 837,57 862,71 825,91  796,84AB 822,32A 740,00B  
CV (%)  0,79    11,34   
  CF (g/kg de MS)     Fração C (g/kg de CHOT) 
  Fresca Abertura Estabilidade Média Fresca Abertura Estabilidade Média 
Mandioca 15,71bC 32,59aB 23,85abB 24,05 35,94bC 34,84bC 76,71aC 49,16 
M+milho 29,29abC 22,44bB 38,53aB 30,09 26,02bC 47,02aC 52,06aD 41,7 
M+soja 50,54bB 37,24bB 72,60aA 53,46 115,35bA 111,29bA 169,27aA 131,97 
M+arroz 67,37aA 69,28aA 57,86aA 64,84 74,75bB 76,63bB 104,08aB 85,15 
Média 40,73 40,39 48,21  63,01 67,44 100,53  
CV (%)  19,22   14,36   

Fração B2 (g/kg de CHOT) Fração A + B1 (g/kg de CHOT) 
  Fresca Abertura Estabilidade Média Fresca Abertura Estabilidade Média 
Mandioca 6,89cD 15,17aB 10,95bC 11 915,78aA 893,29aA 886,02aA 898,36 
M+milho 25,98aA 7,96cC 14,94bB 16,3 879,02aA 898,43aA 856,16bB 877,87 
M+soja 16,55bC 3,47cD 23,94aA 14,65 683,04bB 705,21aB 658,76cD 682,34 
M+arroz 23,18bB 21,21bA 25,61aA 23,34 709,52aB 792,34aB 709,86aC 737,24 
Média 18,15 11,95 18,86  796,84 822,32 777,7  
CV (%)    8.25        0.74     
*Médias seguidas de mesma letra na coluna e na linha não diferem estatisticamente pelo teste Tukey (5%). CHOT: Carboidratos 
totais; CNF: Carboidratos não fibrosos; CF: Carboidratos fibrosos; Fração C; Fração B2; Fração A+B1.  
 

Em relação aos CNF que correspondem às frações A e B1, que são solúveis em 
detergente neutro e representam o conteúdo celular (SNIFFEN et al., 1992), todas as silagens 
foram superiores no tempo abertura. Seguindo a mesma tendência observada para CHOT, os 
valores mais elevados de A+B1 foram observados nas silagens de mandioca in natura. 

Alimentos com alta fração A+B1 são excelentes fontes energéticas para aumento dos 
microrganismos ruminais que utilizam CNF (CARVALHO et al., 2007). A fração A+B1 
compõe a principal fração dos carboidratos da silagem de mandioca, o que faz com que seja 
necessário a inclusão de fontes proteicas de rápida e média degradação no rúmen, para que 
possa ocorrer a correta sincronização entre a liberação de energia e nitrogênio 
(VALADARES FILHO, 2000).  

O valor mais elevado da fração C foi observado na silagem (M+soja), seguido da 
(M+arroz) e (M+milho), ambos apresentaram-se elevados nos três tempos. Altos teores da 
fração C, que é indigestível, além de afetar o consumo podem prejudicar o desempenho do 
animal pelo fator enchimento (Mertens, 1987). 

A fração B2 se alterou em todas as silagens de acordo com o tempo, sendo mais 
elevada na (M+arroz). Malafaia et al. (1998) destacaram que o valor da fração B2 dos 
alimentos está relacionado ao teor de FDN, em estudos realizados com vários alimentos, ficou 
evidenciado que as gramíneas foram os volumosos com os maiores valores da fração B2, em 
consequência dos elevados teores de FDN. Russell et al. (1992) destacaram que volumosos 
ricos em fração B2 demandam nitrogênio não-protéico para atender às exigências de 
nitrogênio dos microrganismos fermentadores de carboidratos estruturais, por isso se faz 
necessário o ajuste da dieta. 
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Conclusão 
Com a adição de farelos houve uma modificação das frações de carboidratos, que 

também tiveram alterações de acordo com o tempo de avaliação quando comparado com a 
silagem de mandioca in natura. Sendo que essa silagem em todos os tempos teve uma maior 
predominância de (Fração A + B1) e menor de (Fração C), indicando uma boa qualidade 
quanto aos carboidratos. A caracterização dessas frações que constituem os carboidratos 
representa um bom instrumento para adequação de dietas visando à maximização do 
desenvolvimento microbiano ruminal. 
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Temática: Nutrição Animal 
 

Resumo 

Objetivou-se avaliar a composição químico-bromatológica do resíduo úmido de 
fécula de mandioca ao longo de diferentes tempos de armazenamento na forma de silagem. O 
resíduo da extração da fécula da mandioca (REAM) foi ensilado em silos experimentais de 
canos de PVC. Os tempos de abertura dos silos foram: 0; 30; 60; 90; 120; 150 e 180 dias após 
a ensilagem. Amostras foram coletadas para determinação dos valores de MS, MO, PB, FDN, 
FDA e CT. As variáveis foram estudadas em oito tempos de abertura dos silos (tratamentos) 
sob o delineamento experimental inteiramente casualizado com quatro repetições. Os dados 
obtidos foram submetidos à análise de variância e regressão a 5% de probabilidade. O teor de 
MS não foi afetado pelo processo de ensilagem. Os teores de MO reduziram de forma linear 
ao longo do tempo de ensilagem. Os compostos fibrosos (FDN e FDA) aumentaram com o 
tempo d ensilagem. A PB e os CT obtiveram alterações quadráticas. A composição químico-
bromatológica é afetada pelo período de armazenamento, ainda assim está é uma estratégia 
que pode ser utilizada para o armazenamento deste resíduo. 

Palavras Chave: armazenamento, composição, ruminantes, subprodutos  

Introdução 

Existem muitos resíduos agroindustriais que podem ser utilizados na alimentação 
animal, destacando-se o resíduo úmido da extração do amido de mandioca (JAVORSKI et al., 
2015), o qual apresenta qualidade nutricional considerável para ruminantes (ABRAHÃO et 
al., 2006), bem como alta disponibilidade em regiões próximas das indústrias de 
transformação de mandioca (REGINATTO et al. 2011). 

Resíduos do processamento da mandioca podem ser facilmente obtidos, devido à 
grande quantidade produzida e a necessidade da sua eliminação (REGINATTO et al. 2011). 
No entanto, como a qualidade dos alimentos é crucial na obtenção da eficiência produtiva 
(JOBIM et al., 2007), para que os subprodutos sejam utilizados sem comprometer a produção 
animal, se faz necessária a avaliação da composição química e adoção de técnicas adequadas 
para o seu armazenamento (SOUZA et al., 2012).  

Deste modo, objetivou-se com este estudo avaliar a composição químico-
bromatológica do resíduo úmido de fécula de mandioca ao longo de diferentes tempos de 
armazenamento na forma de silagem. 

 
 

 Material e Métodos 

 O experimento foi montado e monitorado na estação experimental Professor Antônio Carlos 
dos Santos Pessoa, e as análises laboratoriais foram realizadas no Laboratório de Nutrição Animal 
ambos pertencentes à Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus de Marechal Cândido 
Rondon – PR.  
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O resíduo da extração da fécula da mandioca (REAM) foi obtido em indústria no município de 
Marechal Cândido Rondon – PR e ensilado em silos experimentais, confeccionados com canos de PVC 
com 500 mm de altura e 100 mm de diâmetro, dotados de tampas com válvulas do tipo Bunsen para o 
livre escape dos gases (Schefer de Rojas, 1976). Os silos foram acoplados ao copo coletor, para 
escoamento do efluente, em função da alta umidade do material a ser ensilado. 

 Antes da ensilagem, foi realizada amostragem do REAM em pontos distintos para sua 
caracterização química. A ensilagem foi realizada de forma manual, com a acomodação de 3 kg de 
REAM em cada silo. Durante esse processo foram tomados os valores dos pesos do silo vazio e da 
massa ensilada. Após a ensilagem, os silos foram tampados, lacrados com auxílio de fita adesiva e 
acomodados em local protegido de intempéries e mantidos sob temperatura ambiente.  

A composição química-bromatológica foi estudada em oito tempos de abertura dos silos 
(tratamentos) sob o delineamento experimental inteiramente casualizado com quatro repetições. Os oito 
tempos de abertura dos silos pré-determinados foram: 0; 30; 60; 90; 120; 150 e 180 dias após a 
ensilagem. Na abertura dos silos, os mesmos foram inicialmente pesados e só após abertos. Foram 
descartadas as porções superior e inferior de cada silo e o restante do material foi homogeneizado e 
amostrado.  

As amostras destinadas a avaliação química foram submetidas à secagem em estufa com 
ventilação forçada de ar, sob temperatura de 55ºC por 72h. Após a secagem as amostras foram moídas 
e avaliadas quanto aos teores de MS (matéria seca), MM (matéria mineral) e PB (proteína bruta), de 
acordo com a metodologia descrita por AOAC (1990); e FDN (fibra em detergente neutro) e FDA 
(fibra em detergente ácido), de acordo com Van Soest et al. (1991). MO (matéria orgânica) foi obtida 
pela diferença entre o MM e o teor total de MS. Os dados obtidos foram submetidos à análise de 
variância e regressão a 5% de probabilidade. 

 

Resultados e Discussão 
Os teores de MO, PB, FDN, FDA e CT da silagem de resíduo úmido da extração de 

amido da mandioca foram alterados significativamente ao longo do tempo de estocagem. Para 
a MS não foi observado efeito significativo (P=0,165) do período de estocagem. 

O teor de matéria orgânica (MO) apresentou redução linear (P=0,001) nos diferentes 
tempos de abertura, esta redução deve-se ao consumo de nutrientes durante a fermentação, 
pelas bactérias láticas, que consomem os carboidratos solúveis durante a fermentação, 
produzindo ácidos orgânicos responsáveis pela queda do pH da silagem (MACDONALD et 
al.,1991). 

Para o teor de proteína bruta (PB) foi observado efeito quadrático (P=0,007). O 
crescimento microbiano pode acarretar em aumento nos teores de PB. Durante o processo de 
fermentação pode ocorrer a dissipação contínua e lenta nitrogênio não proteico formado 
durante a respiração, acarretando em perdas nos teores de PB (ENOH et al., 2005). Outro 
fator que pode ter contribuído para a redução nos teores de proteína bruta é o alto teor de 
umidade do resíduo úmido da extração de amido da mandioca, que provoca produção de 
efluente, que possui elevados teores de nitrogênio (BERNARDINO et al., 2005). 

A concentração dos componentes fibrosos sendo eles fibra em detergente neutro 
(FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) foram alterados significativamente pelos tempos de 
abertura estudados. A elevação observada para fração fibrosa é proporcional à redução do 
valor nutritivo da silagem, Segundo Balieiro Neto et al. (2007), essas alterações devem-se ao 
consumo de carboidratos solúveis por microrganismos durante a fermentação. 

Os teores de carboidratos totais (CT), apresentaram efeito quadrático, é provável que 
este efeito se deva ao consumo de carboidratos solúveis no início do processo fermentativo, 
em função da atividade microbiana (MACDONALD et al.,1991), associado a produção de 
efluente, que provoca aumento dos compostos fibrosos (GONÇÁLVES et al., 2014).  

A ensilagem alterou de forma significativa a composição dos nutrientes, porém os 
valores numéricos são pouco relevantes para a nutrição animal, desta forma está é uma 
técnica que pode ser utilizada para o armazenamento de resíduo úmido da extração de amido 
da mandioca. Uma vez que é recomendado o uso de técnicas de armazenamento para 
possibilitar o uso na nutrição animal (JAVORSKI, et al 2015). 
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Figura 1. Composição de Matéria Seca (A), Matéria Orgânica (B), Proteína Bruta (C), Fibra 
em Detergente Neutro (D), Fibra em Detergente Ácido (E) e Carboidratos Totais (E) da 
silagem de resíduo úmido da extração de amido da mandioca nos diferentes tempos de 
abertura. 
 

Conclusão 

A composição químico-bromatológica do resíduo úmido da extração do amido da 
mandioca foi alterada pelo tempo de estocagem, porém, é uma estratégia que pode ser 
utilizada para o armazenamento deste alimento. 
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Temática: Nutrição Animal 

Resumo  

 O experimento foi conduzido no Laboratório de Microbiologia da UNIOESTE, 
Marechal Cândido Rondon, PR. Foram realizadas análises do resíduo de fecularia de 
mandioca seco (0 dia) e dos 30, 60, 90, 120 e 180 dias de armazenamento, com 4 repetições 
cada tempo. Para a contagem de enterobactérias, utilizou-se placas com Violet Red Bile Agar 
(Oxford) sob incubação a 35°C por 24 horas. Para Clostridium utilizou-se placas com meio de 
cultura Reinforced Clostridial Agar, mantidas em incubação anaeróbia utilizando incubadoura 
com sistema de CO2 a 35°C por 24 horas. Os dados foram submetidos a análise de variância e 
regressão a 5% de probabilidade. A população de enterobactérias não apresentou efeito em 
função do tempo de armazenamento, sendo que seu valor médio foi de 0,98 log UFC/g. As 
bactérias do gênero Clostridium apresentaram efeito quadrático com ponto de mínima 
estimado em 2,39 log UFC/g aos 96 dias de armazenamento. As variações na população 
dessas bactérias podem estar atreladas a mudanças na umidade do resíduo, contudo quando a 
umidade relativa do ar se encontra elevada, pode ocorrer à absorção dessa umidade pelo 
resíduo. O tempo de armazenamento do resíduo da extração do amido da mandioca seco 
interferiu na população de Clostridium, mas não afetou a população de enterobactérias. 
 
Palavras Chave: Clostridium, enterobactérias, umidade, massa seca 

Introdução 

 Segundo Meneghetti & Domingues (2008) o processamento da mandioca para 
produção de farinha e obtenção de amido resulta em grandes quantidades de resíduos sólidos 
e líquidos que descartados sem o devido cuidado, podem contaminar o ambiente, então como 
alternativa socioeconômica pode- se utiliza-lo na alimentação animal. Como a mandioca 
possui uma grande quantidade de água, seus subprodutos também possuem, sendo necessária 
a secagem para seu melhor armazenamento, que pode ser natural (ao sol) ou artificial (em 
estufas). 

A massa de mandioca ou resíduo de fecularia de mandioca é uma boa alternativa para 
utilização na alimentação animal. Contudo, é importante uma boa secagem do material para 
elevar os seus teores de matéria seca, pois em condições de alta úmidade o produto torna- se 
mais perecível e de difícil armazenamento, além de que condições de umidade elevada podem 
potencializar o desenvolvimento de microrganismos indesejáveis. 

Todavia, avaliações de subprodutos secos e de sua qualidade ainda são poucos 
estudados, principalmente no que refere aos derivados do processamento de mandioca.  Em 
vista disso, objetivou-se quantificar a presença de bactérias do gênero enterobactérias e 
Clostridium em diferentes períodos de armazenagem.  
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Material e Métodos 

 O experimento foi conduzido durante período de outubro de 2014 a março de 2015, 
no Laboratório de Microbiologia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus de 
Marechal Cândido Rondon, PR. O resíduo de mandioca utilizado foi proveniente da Fecularia 
Horizonte, localizada em Novo Três Passos, Marechal Cândido Rondon, PR. 

Este resíduo foi desidratado ao ar, durante 36 horas (16 horas de sol) e armazenado 
em sacos de ráfia fechados. Foram realizadas análises do resíduo seco (0 dia) e em diferentes 
tempos de armazenamento sendo 30, 60, 90, 120 e 180 dias, com 4 repetições cada tempo, 
totalizando 24 amostras. 

As análises microbiológicas foram determinadas a partir de técnicas de cultura de 
acordo com Silva et al. (1997). Para isso, 25 g de amostra foram adicionadas a 225 mL de 
água destilada estéril e mantidas em agitação. A partir desta solução foi pipetado 1 mL em 
sucessivas diluições de 10-1 a 10-9, utilizando-se tubos de ensaio contendo 9 mL de água 
destilada. Posteriormente a partir dos extratos diluídos foi realizada semeadura nas placas 
utilizando 0,1 mL por placa para as análises de  Clostridium e 1 mL por placa para a análise 
de enterobactérias.  

Para a contagem de enterobactérias, amostras foram mantidas em placas com Violet 
Red Bile Agar (Oxford) sob incubação a 35°C por 24 horas. Para Clostridium utilizou-se o 
meio de cultura Reinforced Clostridial Agar e as placas foram mantidas em incubação 
anaeróbia utilizando incubadoura com sistema de CO2 a 35°C por 24 horas.  

Após o período de incubação, as colônias foram contadas com auxílio de um contador 
de colônias e os resultados obtidos foram convertidos para log de base 10. Os dados foram 
submetidos a análise de variância e regressão a 5% de probabilidade. 

Resultados e Discussão 
A população de enterobactérias não apresentou efeito em função do tempo de 

armazenamento (P>0,05), sendo que seu valor médio foi de 0,98 log UFC/g (Figura 1). Os 
valores do presente trabalho foram bem inferiores aos obtidos por Gonçalves et al., (2014) 
que encontraram 5,08 e 5,65 log UFC/g para o resíduo úmido ou pré seco de fécula de 
mandioca, respectivamente.  

Para as bactérias do gênero Clostridium verificou-se efeito quadrático (P<0,05) com 
ponto de mínima estimado em 2,39 log UFC/g aos 96 dias de armazenamento (Figura 1). As 
variações na população dessas bactérias podem estar atreladas a pequenas mudanças na 
umidade do resíduo, uma vez que quando a umidade relativa do ar encontra- se elevada, pode 
ocorrer à absorção dessa umidade pelo resíduo, propiciando um maior desenvolvimento dos 
Clostridium. Valores maiores foram descritos por Gonçalves et al., (2014) que ao avaliarem o 
resíduo úmido ou pré seco de fécula de mandioca no momento da ensilagem obtiveram 
valores de Clostridium de 8,65 e 8,03 log UFC/g, respectivamente.  

Logo, esse fato permite inferir sobre a extrema importância na secagem do material, 
pois a umidade propicia o desenvolvimento de bactérias indesejáveis como Clostridium e 
enterobactérias. De acordo com Javorski (2015) um baixo teor de matéria seca e a 
armazenagem em condições com presença de oxigênio facilitam a presença de 
microrganismos indesejáveis, que interferem negativamente na vida útil de alimentos e 
alteram suas propriedades nutricionais. 
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Figura 1. Contagem de Clostridium e Enterobactérias do resíduo da extração do amido da 
mandioca seco em diferentes tempos de armazenamento 

Conclusão 

O tempo de armazenamento do resíduo seco de fécula de mandioca interferiu na 
população de Clostridium, mas não afetou as enterobactérias. 
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Temática: Nutrição Animal 
 

Resumo  

Objetivou-se avaliar o fracionamento de carboidratos da rama de mandioca submetida 
a diferentes estratégias de corte para ensilagem. O experimento foi um delineamento 
inteiramente casualizado, sendo que os tratamentos foram: terço superior da rama de 
mandioca picado (TSP); rama de mandioca picada (RMP); terço superior da rama de 
mandioca inteira (TSI). As amostras foram analisadas quanto aos teores de matéria seca 
(MS), matéria mineral (MM), proteína bruta (PB) extrato etéreo (EE), fibra em detergente 
neutro (FDN), proteína insolúvel em detergente neutro (PIDN) e lignina. E também foram 
calculados os carboidratos totais (CT) e as frações A + B1, fração B2 e fração C. Os dados 
foram submetidos a análise de variância e Teste de Tukey a 5% de probabilidade. Os teores 
de CT diferiram entre os tratamentos sendo que a RMP foi superior (P<0,05) aos demais 
tratamentos. As frações A+B1, B2 e C não diferiram entre os tratamentos (P>0,05) e 
apresentaram teores médios de 43,06%; 18,12% e 38,81%, respectivamente. Dessa maneira, 
as diferentes estratégias de utilização da rama de mandioca para ensilagem alteraram os teores 
de CT, mas não interferiram nas suas frações dos carboidratos. 

 
Palavras Chave: amido, degradável, fibra, lignina, terço superior 

Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma planta de origem sul-americana, 
que apresenta um papel fundamental no Brasil tanto como fonte de energia para 
alimentação humana e animal, quanto para a geração de emprego e de renda para 
pequenos produtores, visto que 87% da mandioca produzida no país provêm da 
agricultura familiar (Riedner e Bertolini, 2014). 

Diante da importância da produção dessa cultura para o país, é necessário cada 
vez mais buscar alternativas de maximizar a exploração desse recurso, sobre tudo 
aproveitando seus subprodutos. Dentre os vários subprodutos gerados, destaca-se a rama 
de mandioca que pode ser utilizada na alimentação de ruminantes, por possuir um bom 
valor nutritivo, além de baixo custo.  

Apesar da rama de mandioca possuir um elevado teor de proteína, principalmente 
nas folhas, a composição dos carboidratos nessa rama também merece destaque 
principalmente pelo fato dos ruminantes obterem grande parte da energia oriunda desse 
nutriente. Desse modo, objetivou-se avaliar o fracionamento de carboidratos da rama de 
mandioca submetida a diferentes estratégias de corte para ensilagem. 

 

Material e Métodos 
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As amostras da parte aérea de mandioca foram coletadas no Colégio Agrícola 
Estadual Manoel Moreira Pena e as análises foram realizadas na Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná, Campus de Marechal Cândido Rondon. 

O experimento foi em um delineamento inteiramente casualizado, onde se avaliou 
diferentes estratégias de corte para ensilagem. Os tratamentos testados foram: terço superior 
da rama de mandioca picado (TSP); rama de mandioca picada (RMP); terço superior da rama 
de mandioca inteiro (TSI). A variedade de mandioca utilizada foi a “Baianinha” e as ramas 
utilizadas foram colhidas manualmente de uma gleba de terra pertencente ao Colégio 
Agrícola Estadual Manoel Moreira Pena, o plantio da mandioca foi realizado no mês de 
outubro de 2014 e a colheita da parte aérea em 29 de junho de 2015. Para os tratamentos cujo 
material era picado, esse procedimento foi realizado por meio de ensiladeira tratorizada. 
Quatro amostras referentes a cada tratamento foram coletas antes da ensilagem. Essas 
amostras foram pré-secas em estufa 55°C por 72 horas, moídas a 1mm e analisadas quanto 
aos teores de matéria seca (MS), matéria mineral (MM), proteína bruta (PB) extrato etéreo 
(EE), fibra em detergente neutro (FDN), proteína insolúvel em detergente neutro (PIDN) e 
lignina de acordo com Silva e Queiroz (2002). 

Os carboidratos totais (CT) foram estimados pela equação de Sniffen et al. (1992) 
sendo que CT=100 – (%MM + %PB +% EE). As frações de carboidratos foram determinadas 
também de acordo com Sniffen et al. (1992), sendo as frações A + B1 (rapidamente 
degradável), fração B2 (carboidratos fibrosos potencialmente degradáveis) e fração C 
(carboidratos fibrosos não degradáveis) por meio das seguintes equações: 

Fração C = (100 x FDN (%MS) x 0,01 x Lignina (%FDN) x 2,4)/CHT (%MS) 
Fração B2 = (100 x (FDN (%MS) – PIDN (%PB) x 0,01 x PB(%MS) - FDN (%MS) x 

0,01 x Lignina (%FDN) x 2,4)/CHT (%MS) 
Fração A + B1= 100 - (Fração C + Fração B2) 
Os dados foram submetidos a análise de variância e Teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 
 

Resultados e Discussão 
Os teores de CT diferiram entre os tratamentos sendo que a RMP foi superior 

(P<0,05) aos demais tratamentos (Tabela 1). Esse resultado ocorreu devido a menor 
concentração de EE e PB do RMP que consequentemente aumenta o teor de CT, uma vez que 
estes são calculados por diferença. Souza et al. (2011) também obtiveram valores de CT mais 
elevados para a rama de mandioca inteira (77,76%) em relação ao terço superior (70,04%). 
 
Tabela 1 – Fracionamento de carboidratos da rama da mandioca submetida a diferentes 
estratégias de corte para ensilagem 
Variáveis Tratamentos P value EPM4 

TSP1 TSI2 RMP3 
CT (%MS) 74,29b 74,91b 86,26ª 0,000 0,69 
A+B1 (%CT) 43,24a 42,06a 43,88ª 0,566 1,19 
B2 (%CT) 15,17a 22,09a 17,09ª 0,284 2,96 
C (%CT) 41,58a 35,84a 39,02ª 0,452 3,08 
Letras diferentes na mesma linha diferem estatisticamente pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
1TSP: terço superior picado; 2TSI: terço superior inteiro; 3RMP: parte aérea picada: 4EPM: erro padrão da média  
 

As frações A+B1, B2 e C não diferiram entre os tratamentos (P>0,05) e apresentaram 
teores médios de 43,06%; 18,12%; e 38,81%, respectivamente. A fração A+B1 apresentou-se 
elevada o que pode ser explicado pelos altos teores de carboidratos não fibrosos, dentre os 
quais se destacam os açúcares solúveis, que de acordo com Silva e Dias (2008) é em torno de 
20,13% na haste, 17,48% no pecíolo e 11,3% nas folhas.  No entanto, há de se considerar que 
a fração C também apresentou valores elevados em função do teor de lignina que chegou a 
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14% na MS. Souza et al. (2011) também obtiveram valores elevados de lignina sendo estes de 
13,14% para a rama de mandioca inteira e 15,58% para o terço superior. Modesto et al. 
(2004) ao avaliarem silagens de rama de mandioca obtiveram valores de fração C de 43,0%, 
sendo ainda mais elevadas que no presente estudo. 
 

Conclusão 

As diferentes estratégias de utilização da rama de mandioca para ensilagem afetaram 
os teores de CT, mas não interferiram nas suas frações dos carboidratos. 
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Temática: Nutrição Animal 
 

Resumo 

Objetivou-se avaliar a composição e a digestibilidade do resíduo úmido de fécula de 
mandioca ao longo de diferentes tempos de armazenamento na forma de silagem. O resíduo 
da extração da fécula da mandioca (REAM) foi ensilado em silos experimentais de canos de 
PVC. Os tempos de abertura dos silos foram: 0; 30; 60; 90; 120; 150 e 180 dias após a 
ensilagem. Amostras foram coletadas para determinação da digestibilidade da MS, MO e 
FDN. As variáveis foram estudadas em oito tempos de abertura dos silos (tratamentos) sob o 
delineamento experimental inteiramente casualizado com quatro repetições. Os dados obtidos 
foram submetidos à análise de variância e regressão a 5% de probabilidade. A digestibilidade 
in vitro da MS e da FDN foi alterada pelo período de armazenamento, no entanto não 
ocorreram alterações na digestibilidade in vitro da MO. 

Palavras Chave: valor nutritivo, ruminantes, subprodutos  

Introdução 

A alta disponibilidade do resíduo úmido da extração do amido da mandioca nas 
regiões próximo às indústrias processadoras (REGINATTO et al. 2011), faz com que este 
subproduto tome destaque como fonte alternativa de nutrientes para ruminantes (JAVORSKI 
et al., 2015), pois é um alimento que apresenta boa qualidade nutricional para estas espécies 
(ABRAHÃO et al., 2006). Outro ponto interessante que proporciona a facilidade na sua 
obtenção é a necessidade da eliminação deste alimento por parte das indústrias 
(REGINATTO et al. 2011).  

No entanto, faz-se necessário o conhecimento do valor nutritivo e a digestibilidade, 
uma vez que a qualidade dos alimentos é crucial na obtenção da eficiência produtiva (JOBIM 
et al., 2007). Ainda assim, para que os subprodutos sejam utilizados sem comprometer a 
produção animal, é necessário a adoção de técnicas adequadas para o armazenamento destes 
resíduos (SOUZA et al., 2012), afim de garantir boa qualidade dos alimentos oferecidos para 
a manutenção do desempenho dos animais.  

Deste modo, objetivou-se com este trabalho, avaliar a digestibilidade do resíduo 
úmido de fécula de mandioca ao longo de diferentes tempos de armazenamento na forma de 
silagem. 

 
 

 Material e Métodos 

 O experimento foi montado e monitorado na estação experimental Professor Antônio Carlos 
dos Santos Pessoa, e as análises laboratoriais foram realizadas no Laboratório de Nutrição Animal 
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ambos pertencentes à Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus de Marechal Cândido 
Rondon – PR.  

O resíduo da extração da fécula da mandioca (REAM) foi obtido em indústria no município de 
Marechal Cândido Rondon – PR e ensilado em silos experimentais, confeccionados com canos de PVC 
com 500 mm de altura e 100 mm de diâmetro, dotados de tampas com válvulas do tipo Bunsen para o 
livre escape dos gases (Schefer de Rojas, 1976). Os silos foram acoplados ao copo coletor, para 
escoamento do efluente, em função da alta umidade do material a ser ensilado. 

 Antes da ensilagem, foi realizada amostragem do REAM em pontos distintos para sua 
caracterização química. A ensilagem foi realizada de forma manual, com a acomodação de 3 kg de 
REAM em cada silo. Durante esse processo foram tomados os valores dos pesos do silo vazio e da 
massa ensilada. Após a ensilagem, os silos foram tampados, lacrados com auxílio de fita adesiva e 
acomodados em local protegido de intempéries e mantidos sob temperatura ambiente.  

A digestibilidade foi estudada em oito tempos de abertura dos silos (tratamentos) sob o 
delineamento experimental inteiramente casualizado com quatro repetições. Os oito tempos de abertura 
dos silos pré-determinados foram: 0; 30; 60; 90; 120; 150 e 180 dias após a ensilagem. Na abertura dos 
silos, os mesmos foram inicialmente pesados e só após abertos. Foram descartadas as porções superior 
e inferior de cada silo e o restante do material foi homogeneizado e amostrado.  

As amostras destinadas a avaliação foram submetidas à secagem em estufa com ventilação 
forçada de ar, sob temperatura de 55ºC por 72h. Moídas em peneira com crivo de 1mm e analisadas 
para matéria seca (MS) e matéria mineral (MM) segundo AOAC (1990). Para a determinação da 
digestibilidade in vitro (DIV) foi adotada a técnica descrita por Tilley & Terry (1963) adaptada por 
Holden (1999). Para tanto, 0,5 gramas de amostra moída a 1mm foram pesados em saquinhos filtros e 
incubados em jarros contendo líquido ruminal e solução tampão. Foram realizadas três coletas de 
líquido ruminal, com intervalos de uma semana, utilizando-se um bovino Jersey, castrado e munido de 
cânula ruminal. O animal foi mantido em piquete de grama Tifton (Cynodon sp.) recebendo 
suplementação com concentrado, silagem de milho e mistura mineral.  

O líquido ruminal foi homogeneizado, filtrado e cerca de 400 mL foram adicionados a cada 
jarro contendo solução tampão, sendo em seguida colocados os sacos filtros com as amostras. Os jarros 
foram fechados com tampa dotada de válvula para escape de gases e as condições de anaerobiose 
foram mantidas pela adição de CO2 no momento da homogeneização do líquido e enquanto estes eram 
adicionados aos jarros. Os sacos filtros permaneceram incubados por 48 horas, à temperatura de 39°C. 
Ao término deste período foi acrescentado solução de HCl – Pepsina (1:10.000) na proporção de 6,68 
mL/amostra, permanecendo por mais 24 horas incubado.  

Ao final da incubação os saquinhos foram retirados e lavados com água destilada até completa 
retirada dos materiais aderentes ao filtro e após, secos em estufa a 105°C, determinando-se a matéria 
seca. O resíduo remanescente no saquinho filtro foi queimado em mufla a 600°C por quatro horas para 
posterior cálculo da DIVMO.  

A DIVMS e DIVMO foram calculadas pela diferença entre a quantidade incubada e o resíduo 
que permaneceu no filtro após a incubação. Para a determinação da DIVFDN foi realizado incubação 
apenas por 48 horas e posteriormente avaliação de FDN no saquinho. Os dados obtidos foram 
submetidos à análise de variância e regressão a 5% de probabilidade. 

 

Resultados e Discussão 
A digestibilidade in vitro da MS e do FDN silagem de resíduo úmido da extração de 

amido da mandioca reduziram significativamente ao longo do tempo de estocagem. Para a 
DIVMO não foi observado efeito significativo (P=0,281) do período de estocagem. 

Os valores de DIVMS reduziram linearmente (P=0,040) nos diferentes tempos de 
abertura, apresentando um baixo coeficiente de regressão para esta variável. Está redução 
pode estar associada ao consumo de nutrientes durante a fermentação, uma vez que os 
microrganismos presentes na silagem consomem primeiramente as frações mais disponíveis, 
como os açúcares simples (MACDONALD et al.,1991). 

O período de estocagem alterou de forma linear negativa a digestibilidade da FDN 
(P<0,001). Durante o processo de ensilagem ocorre o consumo de carboidratos solúveis pelos 
microrganismos, acarretando em elevação da fração fibrosa (BALIEIRO NETO et al., 2007), 
está elevação é proporcional a redução do valor nutritivo da silagem.  
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Figura 1. Digestibilidade in vitro da Matéria Seca (A), digestibilidade in vitro da Matéria 
Orgânica (B) e digestibilidade in vitro da Fibra em Detergente Neutro (C) da silagem de 
resíduo úmido da extração de amido da mandioca nos diferentes tempos de abertura. 

De acordo com Gonçalves et al., (2014) o processo de ensilagem pode causar redução 
da concentração de hemicelulose por solubilização. Esta solubilização resulta em redução da 
fração degradável da FDN, reduzindo consequentemente a digestibilidade da FDN com o 
tempo de ensilagem. 
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Conclusão 

A digestibilidade in vitro da MS e da FDN foi alterada pelo período de 
armazenamento, no entanto a digestibilidade in vitro da MO não foi alterada. 
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Temática: Nutrição Animal 
 

Resumo 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a digestibilidade in vitro da matéria seca 
(DIVMS), matéria orgânica (DIVMO) e da fibra em detergente neutro (DIVFDN) do 
coproduto desidratado de fecularia de mandioca. O experimento foi realizado na Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná- UNIOESTE no campus de Marechal Cândido Rondon – PR. A 
secagem do coproduto foi feita ao sol e teve duração de aproximadamente 36 horas. 
Posteriormente o coproduto desidratado foi armazenado e as coletas de amostras variaram de 
acordo com os tempos 0, 30, 60, 90, 120 e 180 dias. Para análise de digestibilidade, 0,25 
gramas da amostra moída foram pesadas em saquinhos filtros e incubados em jarros contendo 
líquido ruminal e solução tampão. Os dados foram submetidos a análise de variância e 
regressão ao nível de 5% de probabilidade. As DIVMS e DIVMO apresentaram efeito 
quadrático negativo atingindo seus valores mínimos em 78,22% e 79,35%, respectivamente. 
A DIVFDN apresentou efeito quadrático positivo atingindo seu ponto máximo aos 49 dias de 
armazenamento. As DIVMS e DIVMO do coproduto seco de mandioca apresentaram 
pequenas alterações em função dos 180 dias de armazenamento. Para a DIVFDN foram 
observadas alterações somente após os 90 dias de armazenamento. No entanto, todos os 
coeficientes de digestibilidade foram considerados altos, por se tratar de um coproduto de 
agroindústria.  
 
Palavras Chave: Massa, secagem, ruminantes 

Introdução 

Na alimentação animal, a mandioca (Manihot esculenta Crantz) e seus coprodutos 
tem ganhado destaque, principalmente por suas peculiaridades como facilidade de cultivo, 
adaptabilidade a diversos tipos de solo, resistência a períodos de estiagem e expressiva 
produção. Além disso, tem sido bastante utilizada na alimentação de ruminantes devido ao 
potencial de fornecimento de energia, especialmente suas raízes contendo de 20% a 45% de 
amido (Silva et al., 2005; Lima et al., 2008).  

A utilização de coprodutos da agroindústria representa uma alternativa potencial na 
constante busca por estratégias de alimentação animal, principalmente quando estão 
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associados à substituição total ou parcial de alimentos energéticos de custos relativamente 
altos. Existem inúmeros coprodutos originados do processamento da mandioca, e entre eles, 
está o coproduto de fecularia, também denominado massa de fecularia ou massa de mandioca, 
que é resultante da extração do amido da mandioca por via úmida (Cereda, 1994). 

Um dos manejos adotados para otimizar este coproduto é fazer a secagem da massa, 
obtendo o chamado coproduto seco de fecularia de mandioca. Com isso aumenta-se o teor de 
matéria seca, além de facilitar o armazenamento do mesmo para posterior utilização na 
formulação de concentrados para ruminantes (Dian et al., 2009). Assim, técnicas in vitro que 
avaliem a o aproveitamento dos alimentos surgem como alternativas potenciais para simular a 
digestibilidade no animal.  

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a digestibilidade in vitro da 
matéria seca (DIVMS), matéria orgânica (DIVMO) e da fibra em detergente neutro (DIVFDN)  
do coproduto seco de fecularia de mandioca em diferentes tempos de armazenamento. 

 

  Material e Métodos  

O experimento foi realizado na Universidade Estadual Oeste do Paraná – 
UNIOESTE, Campus de Marechal Cândido Rondon - PR. Inicialmente foram obtidas 6 
toneladas do coproduto úmido de mandioca fornecidas pela Fecularia Horizonte Amidos de 
Marechal Cândido Rondon -PR . A massa foi espalhada com pás e rastelos em uma quadra de 
concreto com área aproximada de 300m², e revolvida a cada 30 minutos durante o dia e 
durante a noite foi coberta com lona plástica. O processo de desidratação teve duração de 
aproximadamente 36 horas, equivalentes a dois dias e uma noite. Após a secagem o 
coproduto foi recolhido e armazenado em sacos de ráfia em galpão coberto, apresentando 
uma composição média de 91,88% de MS, 2,55% de PB e 39,39% de FDN de acordo com os 
métodos de Silva e Queiroz (2002). A primeira coleta de amostra foi realizada logo após 
desidratação (tempo 0), sendo repetidas nos dias 30, 60, 90, 120 e 180 após armazenamento. 
Em cada tempo de armazenagem foram coletadas quatro amostras.  

 Para a determinação da digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS) foi adotada 
a técnica descrita por Tilley & Terry (1963). Para tanto, 0,25 gramas da amostra moída foram 
pesados em saquinhos filtros e incubados em jarros contendo líquido ruminal e solução 
tampão. Foram realizadas três coletas de líquido ruminal, com intervalos de uma semana, 
utilizando-se um bovino Jersey, castrado e munido de cânula ruminal. O animal foi mantido 
em piquete de grama Tifton (Cynodon sp.) recebendo suplementação com concentrado, 
silagem de milho, massa de mandioca e mistura mineral. O líquido ruminal foi 
homogeneizado, filtrado e cerca de 400 mL foram adicionados a cada jarro contendo solução 
tampão, sendo em seguida colocados os sacos filtros com as amostras. Os jarros foram 
fechados com tampa dotada de válvula para escape de gases e as condições de anaerobiose 
foram mantidas pela adição de CO2 no momento da homogeneização do líquido e enquanto 
estes eram adicionados aos jarros.  

Os sacos filtros permaneceram incubados por 48 horas, à temperatura de 39°C. Ao 
término deste período foi acrescentado solução de HCl – Pepsina (1:10.000) na proporção de 
6,68 mL/amostra, permanecendo por mais 24 horas incubado. Ao final da incubação os 
saquinhos foram retirados e lavados com água destilada até a completa retirada dos materiais 
aderentes ao filtro e após, secos em estufa a 105°C, determinando-se a matéria seca. 
Posteriormente, o resíduo remanescente no saquinho filtro foi queimado em mufla a 600°C 
por quatro horas para posterior cálculo da digestibilidade in vitro da matéria orgânica 
(DIVMO). 

Para a determinação da digestibilidade in vitro da fibra em detergente neutro 
(DIVFDN) as amostras foram incubadas por 48 horas a uma temperatura de 39ºC, como 
descrita anteriormente. Neste método, a digestão com pepsina e ácido clorídrico foi abolida já 
que o resíduo da etapa fermentativa foi extraído com detergente neutro através da análise de 
FDN.  

A DIVMS, DIVMO e a DIVFDN foram calculadas pela diferença entre a MS, MO e 
FDN do alimento antes e após incubação, respectivamente.  



 

09 a 13 de Novembro de 2015, Foz do Iguaçu - PR. 

O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado, sendo que os 
tratamentos foram os tempos de coleta durante a curva de desitratação e os tempos de 
armazenamento. Os dados da digestibilidade in vitro foram analisados por meio da análise de 
variância e regressão ao nível de 5% de probabilidade.  
 

Resultados e Discussão 

A DIVMS apresentou efeito quadrático negativo, atingindo seu valor mínimo 
estimado em 78,22% observado aos 59 dias de armazenamento (Tabela 1). Entretanto é 
importante ressaltar que a DIVMS deste coproduto manteve-se elevada em todos os tempos 
avaliados. Estes dados não corroboram com os encontrados por Fernandes (2014) que ao 
avaliar o mesmo coproduto, obteve um índice de 88,92% de DIVMS.  

A DIVMO também apresentou um efeito quadrático negativo com o valor mínimo 
estimado em 79,35%. Este valor, portanto, foi atribuído ao 64º dia de armazenamento do 
resíduo seco de fecularia. Fernandes (2014) observou valores superiores para digestibilidade 
da MO (90,93%), no entanto, o processamento para obtenção do coproduto de fecularia de 
mandioca do presente estudo (secagem ao sol) difere da técnica utilizada por Fernandes 
(2014) o qual foi seco pela indústria, assim, as diferenças observadas para DIVMO podem 
estar atreladas ao processamento do coproduto. 

A única a apresentar um efeito quadrático positivo, foi a DIVFDN com o valor 
máximo estimado em 64,59%, o qual foi observado no 49º dia de armazenamento.  Pode-se 
observar uma redução na DIVFDN após os 90 dias de armazenamento, fato que pode ser 
atribuído a alterações nos teores de celulose, hemicelulose e lignina (Van Soest, 1994). Estes 
valores são inferiores aos citados por Fernandes (2014), que apresentou 81,52% de 
digestibilidade da FDN do mesmo coproduto. 

 
Tabela 1 - Digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS), da matéria orgânica (DIVMO) e 
da fibra em detergente neutro (DIVFDN) do coproduto de fecularia em diferentes tempos de 
armazenamento  

Variáveis 
(%) 

Tempos de armazenamento  P value R2 EPM1 

0 30 60 90 120 180  Linear Quad 

DIVMS2 81,04 76,09 77,84 77,77 82,09 81,95  0,010 0,017 46,13 1,05 

DIVMO3 81,93 77,88 79,31 78,43 82,65 82,62  0,051 0,026 47,16 1,09 

DIVFDN4 60,91 64,97 67,72 67,08 55,41 55,93  0,000 0,001 54,61 1,60 
1EPM: Erro Padrão da Média; 2

Ŷ = 79,3324 - 0,0377x + 0,00032x2; 3
Ŷ= 80,6409 – 0,03997x + 

0,00031x2; 4Ŷ= 62,6167 + 0,07999x - 0,00081x2 
 

Conclusão 

Os coeficientes de DIVMS, DIVMO do coproduto seco de mandioca apresentaram 
pequenas alterações em função do tempo de armazenamento, no entanto, mantiveram-se 
elevadas, o que demonstra a viabilidade do armazenamento até os 180 dias. Para a DIVFDN, 
só foram observadas alterações após os 90 dias de armazenamento, fato que pode estar 
associado a alterações dos componentes da FDN. No entanto, todos os coefientes de 
digestibilidade foram considerados altos por se tratar de um coproduto de agroindústria, 
demonstrando viabilidade no armazenamento para posterior utilização na alimentação de 
ruminantes. 
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Temática: Nutrição Animal 

 

Resumo  

Objetivou-se avaliar a desidratação ao sol do coproduto úmido de fécula de 
mandioca. O material foi adquirido e distribuído uniformemente sobre uma quadra de 
concreto sendo revolvido a cada hora. O material permaneceu disperso durante 36 horas. Na 
determinação da taxa de desidratação foram realizados 10 tempos de amostragem, sendo 0, 1, 
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, e 16 horas de exposição ao sol. Para análise dos dados foi adotado um 
delineamento experimental inteiramente casualizado, uma vez que o coproduto foi distribuído 
em condições uniformes sobre a superfície da quadra recebendo ventilação e radiação solar 
uniformemente. Os dados foram submetidos à análise de variância e de regressão a 5% de 
probabilidade. Foi verificado efeito linear positivo para os teores de matéria seca (P<0,05) em 
função das horas de exposição ao sol, pois o aumento da temperatura proporcionou a 
aceleração da velocidade de desidratação. Com relação à matéria orgânica observou-se efeito 
quadrático com ponto de mínima estimado para as 7 horas e 36 minutos de desidratação. 
Contudo, o processo de secagem da fécula de mandioca ao sol por um período de 36 horas 
com densidade de 0,996 kg de matéria seca por m² foi suficiente para garantir uma 
desidratação e posterior conservação desse coproduto. 

 
Palavras Chave: armazenamento, conservação, interferência.  

Introdução 

A produção de mandioca (Manihot esculenta Crantz) no Brasil ocupa um lugar de 
destaque mundial, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 
em 2011, a área cultivada foi de 1,798 milhões de hectares, com aproximadamente 26,5 
milhões de toneladas, com rendimento médio de 14 ton/ha, colocando mundialmente o país 
como um dos principais produtores deste tubérculo. 

À grande produção de mandioca está direcionada principalmente para o consumo 
humano e indústria de transformação em outros derivados, no qual tem sido bastante utilizada 
na alimentação de animais de produção em diferentes regiões do Brasil. A raiz de mandioca 
quando colhida é um material altamente perecível, que favorece o crescimento de 
microrganismos, devido a presença de substratos fermentáveis e aos altos teores de água 
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superiores a 50%. Contudo o uso de processos de desidratação diminuem as perdas por 
deterioração e permite manter o material estocado por períodos mais prolongados (Ferreira 
Neto et al., 2003). Deste modo objetivou- se com este trabalho avaliar o processo de 
desidratação ao sol do resíduo úmido de fécula de mandioca. 

Material e Métodos 

O coproduto úmido da fécula de mandioca foi obtido através da indústria de fecularia 
Horizonte Amido localizada na cidade de Marechal Cândido Rondon –PR, as análises 
químicas foram executadas nas dependências do Laboratório de Nutrição Animal da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Inicialmente o material adquirido foi distribuído 
uniformemente sobre uma quadra de concreto com aproximadamente 300m2 formando uma 
camada de aproximadamente 1,5 cm, com uma densidade de 0,996 kg de matéria seca/m². 
Para o processo de desidratação, o coproduto foi espalhado com ajuda de ferramentas sendo 
revolvido a cada hora. A fécula de mandioca úmida permaneceu sobre a quadra por dois 
períodos diurnos e um noturno totalizando 36 horas, sendo que na presença da luz solar o 
material ficou 16 horas e somente esse tempo foram considerados os valores para a curva de 
desidratação. Durante a noite o material foi coberto com lona de modo a impedir a reabsorção 
de umidade. Para determinação da taxa de desidratação foram realizadas amostragens de 10 
pontos diferentes da secagem em cada período de coleta. Amostras do material recolhido 
foram colocadas em bandejas de plástico, secas em estufa a 55°C por 72 horas, sendo 
posteriormente pesadas e moídas para as análises de matéria seca (MS) e matéria mineral 
(MM) segundo metodologia descrita por Silva & Queiroz (2002). Os valores das análises de 
MO foram calculados pela diferença entre MS e MM. 

Na determinação da desidratação foram realizados 10 tempos de amostragem 0, 1, 2, 
4, 6, 8, 10, 12, 14, e 16, sendo estes correspondentes aos respectivos horários das 09:00, 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00 horas do 1° dia de secagem e às 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 e 16:00 
horas do 2° dia de secagem. Após a desidratação do resíduo o mesmo foi armazenado em 
sacos de ráfia e estocado em galpão coberto. As informações sobre as variáveis climáticas 
(temperatura, umidade relativa do ar, radiação solar e velocidade do vento) observadas 
durante os dias de secagem foram obtidas da Estação Meteorológica de Marechal Cândido 
Rondon- PR. Foi utilizado um delineamento experimental inteiramente casualizado, com dez 
repetições por cada coleta uma vez que o coproduto foi distribuído em condições uniformes 
sobre a superfície da quadra recebendo ventilação e radiação solar também de maneira 
uniforme. Os dados foram submetidos à análise de variância e de regressão a 5% de 
probabilidade. 

Resultados e Discussão 
No processo de desidratação do resíduo foram observadas médias das condições 

meteorológicas de temperaturas, umidade relativa do ar, radiação solar e velocidade do vento, 
de 32,60ºC, 52,5%, 1754 kJ/m² e 4,4 m/s, respectivamente. 

Foi verificado efeito linear positivo para os teores de matéria seca (P<0,05) em 
função das horas de exposição ao sol, pois o aumento da temperatura proporcionou a 
aceleração da velocidade de desidratação. 

Esse efeito também foi observado por Ferreira (2013) na desidratação de resíduo 
úmido de cervejaria para a produção de silagem de capim-marandu, no qual a relação do 
tempo de secagem interferiu no aumento do teor de matéria seca que por consequência inibe 
as bactérias responsáveis pela degradação e perda dos resíduos, permitindo o aumento do teor 
destas no produto final.  

A temperatura do coproduto apresentou efeito quadrático durante os horários de 
desidratação devido a variação da temperatura ambiente durante o dia. 
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Figura 1. Teores de matéria seca (MS) em g/kg e temperatura do coproduto de fécula de 
mandioca durante o período de desidratação ao sol  

Conclusão 

O processo de desidratação da fécula de mandioca ao sol foi eficiente na conservação 
deste por um período mais prolongado sendo que a matéria seca aumentou 44,26 g/kg a cada 
hora de exposição  ao sol 
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Temática: Nutrição Animal. 

Resumo  

O trabalho teve como objetivo conhecer os valores de Matéria Seca, Nitrogênio 
Amoniacal, pH e o perfil microbiológico da Silagem de Rama de Mandioca in natura e 
acrescida de Farelo de Arroz ou Soja. O delineamento experimental utilizado foi o 
inteiramente casualizado em esquema fatorial 3x2, com três silagens e dois momentos de 
avaliação. A matéria seca foi superior quando da adição dos farelos, e também um aumento 
com o período de fermentação quando comparados ao tempo Fresco. Os materiais frescos 
apresentaram valores de N-NH3 semelhantes, variando após a fermentação. A adição dos 
farelos não alterou o pH dos materiais frescos, porém, com a ensilagem houve uma redução 
nos valores de pH. A população de Lactobacilus não foi afetada pela adição dos farelos, mas 
sim pelos momentos de avaliação, com aumento após a ensilagem. Os farelos contribuíram 
para o aumento na população de enterobactérias, enquanto que a ensilagem reduziu a 
população destes microrganismos. Os Clostrídios tiveram maior população no momento 
Silagem, em comparada com o momento Fresca. Os fungos diferiram estatisticamente entre 
os momentos e tratamentos, com exceção da Silagem M+Arroz. As leveduras foram maiores 
no momento Silagem do que no momento Fresca, se mantendo constante nos tratamentos. 
Sendo assim, esta pode ser utilizada como uma alternativa viável na alimentação animal, pois 
apresenta aspectos fermentativos que asseguram sua adequada preservação e um 
microbiológico adequado para silagens. 
Palavras Chave: Manihot esculenta, micro-organismos, nitrogênio amoniacal. 

Introdução 

 A produção de silagens é fundamental para o armazenamento de alimentos de 
qualidade provenientes dos excedentes forrageiros, ou de novas alternativas alimentares, as 
quais poderão ser ofertados para os animais em períodos de indisponibilidade de forragens 
frescas, escassez de alimentos e/ou estiagem (NERES et al., 2013). 
 Cada vez mais se faz necessário a busca de novas alternativas alimentares para os 
animais com valores nutricionais aceitáveis para tal. A Silagem da Rama de Mandioca pode 
ser uma dessas alternativas, porém deve-se conhecer suas características químicas, 
nutricionais e microbiológicas para viabilizar a adoção desta na alimentação dos animais. 
 A transformação de determinado alimento em silagem depende de vários fatores, 
como a presença de micro-organismos fermentadores de açucares – Lactobacilus - com um 
ambiente em anaerobiose. Para tal, a ausência de O2 e procedimentos que evitem a 
contaminação microbiana indesejável, são essenciais para a qualidade final do produto. A 
complexidade do processo de ensilagem se deve as inúmeras transformações que ocorrem 
dentro do silo, as quais variam conforme o material ensilado, características físico-químicas 
destes, modificações na população de micro-organismos e valores de pH, decorrentes das 
condições anaeróbicas a que estes são submetidos (SCHOOCKEN-ITURRINO et al, 2005). 



 

 

 Desta forma objetivou-se conhecer os valores de Matéria Seca, Nitrogênio 
Amoniacal, pH e o perfil microbiológico da Rama de Mandioca Fresca e da Silagem de Rama 
de Mandioca nas formas in natura e acrescidas de Farelos de Arroz ou Soja. 

Material e Métodos 

 O experimento e as análises foram realizados nas dependências do Laboratório de 
Nutrição Animal e Forragicultura, pertencente à Universidade Federal do Pampa, Campus de 
Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Brasil. O delineamento experimental adotado foi o 
inteiramente casualizado em esquema fatorial 3x2, com três silagens, dois momentos de 
avaliação e quatro repetições. As silagens consistiram da rama da mandioca triturada in natura 
(Mandioca) ou adicionada de arroz (M+Arroz) e soja (M+Soja), e os momentos de avaliação 
foram as misturas frescas e as silagens obtidas. As misturas foram preparadas com base no 
peso úmido adicionando-se 5 partes de mandioca triturada para cada 1 parte dos farelos. 
Preparadas as misturas, as mesmas foram ensiladas em silos experimentais confeccionados 
com canos de PVC com 50 cm de altura e 10 cm de diâmetro. Em cada silo, foi 
acondicionado aproximadamente 3,000 kg das misturas visando a obtenção de uma densidade 
mínima de 400 g/m³. O material ensilado foi compactado manualmente com auxílio de um 
compactador confeccionado com madeira, e os silos foram tampados com caps dotados de 
válvulas do tipo Bunsen para o livre escape dos gases. Para assegurar o ambiente anaeróbico 
após tampados os silos, os caps foram vedados aos silos com auxílio de fita adesiva. Para a 
drenagem de efluentes, no fundo de cada silo foi acondicionada uma quantidade de 0,500 kg 
de areia seca e estéril, a qual foi separada da silagem por um tecido de algodão. Decorridos o 
período estipulado para a fermentação (45 dias), os silos foram abertos e desensilados. 
Durante o processo foi descartada uma camada de 5 cm na porção superior e 5 cm na porção 
inferior de cada silo, com posterior homogeneização do material restante. A composição 
bromatológica do material in natura e ensilado foi determinada por meio de amostras de 350 g 
coletadas após a homogeneização dos materiais. As amostras foram pesadas e submetidas à 
secagem em estufa com circulação forçada de ar sob temperatura de 55°C por 72 horas. 
Decorrida a secagem, as amostras foram novamente pesadas e trituradas em moinho de facas 
tipo Willy com câmara e peneira de inox, sendo esta, com malha de 1 mm. Nas amostras 
trituradas foram determinadas a correção da matéria seca a 105°C e os conteúdos de 
Nitrogênio Amoniacal (N-NH3) e pH, segundo as metodologias descritas por Silva & 
Queiroz, (2009).  

Foram utilizados 12 silos os quais foram abertos após 21 dias de fermentação anaeróbia 
com a amostragem para a determinação do perfil microbiológico. As populações de bactérias 
foram determinadas, utilizando os seguintes meios: Lactobacillus MRS Broth para contagem 
de Lactobacillus, mantendo-se as placas em incubação a 35oC por 72 horas; Vaiolet Red Bile 
Ágar (Oxford) para contagem de enterobactérias, mantendo-se as placas em incubação a 35oC 
por 72 horas; Reinforced Clostridial Ágar para contagem de clostrídios, mantendo-se as 
placas em incubação anaeróbia utilizando-se jarras com sistema de gás – Park a 35oC por 72 
horas; Potato Destrose Ágar para contagem de fungos filamentosos e leveduras. Após o 
período de incubação as colônias foram contadas, utilizando-se um contador de colônias 
Quebec, sendo passíveis de serem contadas as placas que apresentarem entre 30 e 300 UFC 
(Unidade Formadora Colônia) por placa de petri. As contagens microbiológicos foram 
transformadas para Log. 

Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância e quando constatada 
significância foram comparados pelo teste Tukey (5%). 

Resultados e Discussão 
A matéria seca foi alterada somente pelos fatores isolados (Tabela 1), de forma que 

observou-se uma matéria seca superior quando da adição dos farelos, e também um aumento 
com o período de fermentação (53,21%) quando comparados ao tempo Fresco (37,91%). Os 



 

 

resultados demonstraram que não houveram perdas de matéria seca durante o período de 
fermentação, indicando que houve pouca atividade respiratória no interior dos silos (MC 
DONALD, 1991). 

O N-NH3 sofreu efeito da interação dos fatores (Tabela 1), e os materiais frescos 
apresentaram valores de N-NH3 semelhantes, porém, com a ensilagem, a silagem obtida com 
a Mandioca in natura apresentou teor de N-NH3 superior, seguida pela silagem de M+Soja 
enquanto a adição de farelo de arroz não alterou o N-NH3.  

A adição dos farelos não alterou o pH dos materiais frescos, porém, com a ensilagem 
houve uma redução nesses valores, sendo mais expressiva na silagem de M+Soja (Tabela 1). 
A redução do pH ocorre pois ao ser ensilado, o material tende a iniciar os seus processos 
fermentativos devido ao estado de anaerobiose e da atuação dos micro-organismos ali 
presentes, dando início na redução do pH, que deve ser menor que 4,2 (MC DONALD, 1991). 

A população de Lactobacilus não foi afetada pela adição dos farelos, porém, foi 
afetada pelos momentos de avaliação, com aumento após a ensilagem (Tabela 1). Esse 
aumento se deve pelo desenvolvimento destas após a ensilagem e no papel que estas tem na 
redução do pH e na fermentação do material ensilado, estando estreitamente ligada com a 
qualidade final da silagem, sendo portanto micro-organismos desejáveis (MC DONALD, 
1991). 

 
Tabela 1. Matéria seca, N-NH3, pH e contagens de microrganismos na Rama de Mandioca 
Fresca e na Silagem de Rama de Mandioca in natura e adicionadas de Farelo de Arroz ou 
Farelo de Soja. 

Materiais Matéria Seca N-NH3 
In natura Silagem Média In natura Silagem Média 

Mandioca 30,56 50,07 40,32b 4,83aB 37,46aA 21,15 
Mandioca+arroz 38,96 53,06 46,01a 1,99aA 5,48cA 3,73 
Mandioca+soja 44,20 57,39 50,80a 1,45aB 11,74bA 6,60 
Média 37,91B 53,51A 2,76 18,23 
CV(%) 9,62 25,65 

pH Lactobacilus 
  In natura Silagem Média In natura Silagem Média 
Mandioca 6,19aA 4,94aB 5,56 4,68 8,05 6,36a 
Mandioca+arroz 6,17aA 4,80aB 5,48 5,67 8,13 6,90a 
Mandioca+soja 6,13aA 4,39bB 5,26 5,27 8,08 6,67a 
Média 6,16 4,71   5,21B 8,08A   
CV(%) 1,61 7,57 

Enterobactérias Clostridium 
  In natura Silagem Média In natura Silagem Média 
Mandioca 4,87 4,68 4,77b 6,55 bB 7,70 bA 7,13 
Mandioca+arroz 5,65 5,53 5,59a 7,73 aB 8,52 aA 8,13 
Mandioca+soja 5,61 4,87 5,24a 5,70 cB 8,01 abA 6,86 
Média 5,37A 5,02B   6,66 8,08   
CV(%) 6,99 4,20 

Fungos Leveduras 
  In natura Silagem Média In natura Silagem Média 
Mandioca 4,09aA 3,84aA 3,96 5,11 5,71 5,41a 
Mandioca+arroz 3,65aA 2,71bB 3,18 5,10 5,85 5,48a 
Mandioca+soja 3,82aA 4,00aA 3,91 5,50 6,09 5,79a 
Média 3,85 3,52   5,23B 5,88A   
CV (%) 7,58 12,54 
Médias com letras distintas maiúscula na linha e minúscula na coluna diferem por Tukey (5%); CV: 
coeficiente de variação. 

A adição dos farelos contribuiu para um aumento na população de enterobactérias, 
enquanto a ensilagem reduziu a população destes microrganismos (Tabela 1). Os farelos de 
Arroz e Soja, em sua constituição, apresentam valores altos de proteína, as quais tem uma alta 



 

 

Capacidade Tampão, fazendo com que o pH  leve mais tempo para cair. Outro fator relevante 
é que, apesar das enterobactérias não produzirem efeito na qualidade das silagens, elas 
competem com as bactérias ácido láticas pelo consumo dos carboidratos solúveis logo no 
início dos processos fermentativos, tendo como produto o ácido acético (JOBIM, 1999) 
fazendo com que demore ainda mais para que os valeres de pH sejam reduzidos. 

Os Clostrídios apresentaram interação dos fatores e tiveram sua população aumentada 
no momento Silagem, quando comparada com o momento Fresca (Tabela 1). Esse 
crescimento ocorreu provavelmente pela competição destas bactérias com as bactérias ácido 
lácticas, ocorrendo um aumento no tempo desejado de redução do pH, o qual, se fosse rápido 
teria ação inibitória do seu crescimento, produzindo, assim como as Enterobactérias, ácido 
acético, conferindo um odor de vinagre as silagens (MC DONALD, 1991). É conhecido que 
as bactérias do gênero Clostridium tem efeito negativo na qualidade da silagem, pois estas 
resultam em perdas significativas de matéria seca, diminuem sua palatabilidade e ainda 
diminuem a estabilidade da silagem. O tratamento Mandioca+arroz teve maior crescimento de 
Clostridium, provavelmente pela capacidade que a gordura, presente em maior quantidade 
nesse farelo, tem de favorecer o crescimento destes microorganismos (JOBIM, 1999). 

Os fungos demonstraram interação entre os fatores, porém não diferiram 
estatisticamente entre os momentos e tratamentos, com exceção da Silagem no tratamento 
Mandioca+arroz, que se apresentou menor que todos os outros (Tabela 1). Vale ressaltar que a 
presença de grande quantidade de fungos não é desejada, pois estes, em condições ambientais 
favoráveis, podem vir a desenvolver micotoxinas, as quais são responsáveis por causar alguns 
distúrbios metabólicos e até mesmo a morte dos animais (PITT E HOKING, 1997). Além 
disso, os fungos também contribuem com perdas na superfície do silo, sendo boa parte deste 
desprezado, não sendo utilizadas para a alimentação dos animais (JOBIM, 1999). 

Observou-se que o desenvolvimento de leveduras foi maior no momento Silagem (5,88 
log UFC/g) do que no momento Fresca (5,23 log UFC/g), se mantendo constante nos 
materiais estudados (Tabela 1). Tal fato pode ter acontecido devido à dificuldade de 
compactação e O2 remascente no interior dos silos, propiciando assim o desenvolvimento de 
leveduras, as quais tem papel importante na deterioração deste alimento (JOBIM, 1997). 

Conclusão 

 A utilização de aditivos aumenta a matéria seca, reduz o N-NH3 e melhora a 
fermentação e o perfil microbiológico da silagem de rama de mandioca. 
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Resumo  

Objetivou-se com este estudo avaliar a digestibilidade in vitro (DIV) da rama de 
mandioca submetida a diferentes estratégias de ensilagem. O experimento foi realizado em 
um delineamento inteiramente casualizado, onde avaliou-se a digestibilidade DIV da matéria 
seca (MS), matéria orgânica (MO) e da parede celular (PC) do terço superior da rama de 
mandioca picado (TSP); rama de mandioca picada (RMP); terço superior da rama de 
mandioca inteira (TSI). Os dados foram submetidos a análise de variância e Teste de Tukey a 
5% de probabilidade. A DIVMS e a DIVMO não diferiram entre os tratamentos (P>0,05) com 
valores médios de 57,65% e 56,61% respectivamente. A DIVPC diferiu (P<0,05) entre o TSI 
(34,38%) e a RMP (27,27%), mas ambos foram semelhantes ao TSP. Apesar das diferenças, a 
DIVPC de todos os tratamentos foi baixa devido ao alto teor de fibra em detergente ácido 
(42,5%). As diferentes estratégias de utilização da rama de mandioca para ensilagem não 
alteraram a DIVMS e da MO. A DIVPC da rama de mandioca picada foi menor em relação 
ao terço superior inteiro. 
 
Palavras Chave: digestão, fermentação, incubação, parede celular, terço superior 

Introdução 

A mandioca é um alimento cultivado em todo território nacional, cuja produção vem 
crescendo ainda mais nos últimos anos. Em 2014 a área plantada de mandioca no Brasil foi de 
aproximadamente 1,57 milhões de hectares com um rendimento médio de 14,7 toneladas por 
hectare, sendo que a sua produção total ultrapassou os 23 milhões de toneladas (IBGE, 2014). 
Concomitante a isso, a geração de subprodutos oriundo da produção e do processamento da 
mandioca também tem sido elevada. 

Dentre esses subprodutos, a rama de mandioca merece destaque, tendo um 
interessante valor nutritivo podendo ser utilizada como uma fonte de volumoso de baixo custo 
na alimentação de ruminantes (Modesto et al., 2004). Todavia, quando esse ingrediente é 
ofertado aos animais na forma de silagem, o aproveitamento dos nutrientes pode ser afetado 
pela porção da rama utilizada no processo de ensilagem, bem como pela estratégia de corte do 
material. Nesse contexto, objetivou-se avaliar a digestibilidade in vitro da rama de mandioca 
submetida a diferentes estratégias de corte para ensilagem. 
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Material e Métodos 

O experimento foi realizado no Colégio Agrícola Estadual Manoel Moreira Pena em 
parceria com o curso de Zootecnia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus de 
Marechal Cândido Rondon. 

 
O delineamento estatístico foi inteiramente casualizado, no qual se avaliou diferentes 

estratégias de corte para ensilagem. Os tratamentos testados foram: terço superior da rama de 
mandioca picado (TSP); rama de mandioca picada (RMP); terço superior da rama de 
mandioca inteiro (TSI). A variedade de mandioca utilizada foi a “Baianinha” e as ramas 
utilizadas foram colhidas manualmente em uma área pertencente ao Colégio Agrícola 
Estadual Manoel Moreira Pena. O plantio foi realizado nos dias 07 e 08 de outubro de 2014 e 
o corte para as análises em 29 de junho de 2015. Para os tratamentos cujo material foi picado, 
esse procedimento foi realizado por meio de ensiladeira tratorizada. Quatro amostras 
referentes a cada tratamento foram coletadas e armazenadas em sacos plásticos antes da 
ensilagem. Posteriormente as amostras foram encaminhadas para o laboratório de nutrição 
animal da Unioeste. As amostras foram pré-secas em estufa a 55°C por 72 horas, moídas a 1 
mm e analisadas quanto aos teores de matéria seca (MS), matéria mineral (MM) e fibra em 
detergente neutro (FDN) conforme descrito por Silva e Queiroz (2002). A matéria orgânica 
(MO) foi calculada sendo: MO = 100 - %MM. 

 Para a determinação da digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS) e da 
matéria orgânica (DIVMO) foi adotada a técnica descrita por Tilley & Terry (1963). Para 
tanto, 0,25 gramas de amostra moída foram pesados em saquinhos filtros e incubados em 
jarros contendo líquido ruminal e solução tampão. Foram realizadas três coletas de líquido 
ruminal, com intervalos de uma semana, utilizando-se um bovino da raça Jersey, castrado e 
munido de cânula ruminal. O animal foi mantido em piquete de grama Tifton (Cynodon sp.) 
recebendo suplementação com concentrado, silagem de milho, massa de mandioca e mistura 
mineral.  O líquido ruminal foi homogeneizado, filtrado e cerca de 400 mL foram adicionados 
a cada jarro contendo solução tampão, sendo em seguida colocados os sacos filtros com as 
amostras. Os jarros foram fechados com tampa dotada de válvula para escape de gases e as 
condições de anaerobiose foram mantidas pela adição de CO2 no momento da 
homogeneização do líquido e enquanto estes eram adicionados aos jarros.  

Os sacos filtros permaneceram incubados por 48 horas, à temperatura de 39°C. Ao 
término deste período foi acrescentado solução de HCl – Pepsina (1:10.000) na proporção de 
6,68 mL/amostra, permanecendo por mais 24 horas incubado. Ao final da incubação os 
saquinhos foram retirados e lavados com água destilada até completa retirada dos materiais 
aderentes ao filtro e após, secos em estufa a 105°C, determinando-se a matéria seca. Após o 
resíduo remanescente no saquinho filtro foi queimado em mufla a 600°C por quatro horas 
para posterior cálculo da digestibilidade in vitro da matéria orgânica (DIVMO). 

Para a determinação da digestibilidade in vitro da parede celular (DIVPC) as amostras 
foram incubadas por 48 horas a uma temperatura de 39ºC, como descrita anteriormente. Neste 
método, a digestão com pepsina e ácido clorídrico foi abolida já que o resíduo da etapa 
fermentativa foi extraído com detergente neutro através da análise de FDN.  

A DIVMS, DIMO e a DIVPC foram calculadas pela diferença entre a MS, MO e 
FDN do alimento antes e após incubação, respectivamente. Os dados foram submetidos à 
análise de variância e Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Resultados e Discussão 
A DIVMS e a DIVMO não diferiram entre os tratamentos (P>0,05) e apresentaram 

valores médios de 57,65% e 56,61%, respectivamente. Os valores de DIVMS do presente 
trabalho foram inferiores ao descrito por Mota (2009) que obteve 62,22% ao avaliar 
diferentes variedades da parte aérea da mandioca. Em contrapartida, foram superiores ao 
valor médio de 45,97% de DIVMS obtido por Azevedo et al. (2006) para silagens de rama de 
mandioca. Faustino et al. (2008) avaliaram a DIVMS da silagem do terço superior da rama de 
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mandioca inteira ou picada e também não verificaram diferença na forma de ensilagem, sendo 
que os valores médios ocorridos aos 20 dias de armazenamento foram de 70,86%, sendo 
maiores que os observados no presente estudo. 

A ausência de significância para a DIVMS entre os tratamentos em que se utilizou 
apenas o terço superior da rama de mandioca (TSP e TSI) em relação ao tratamento que se 
utilizou toda a rama (RMP), pode ser explicado pela maior concentração de açúcares solúveis 
presentes na haste que compensou a menor DIVPC desse tratamento. Segundo Silva e Dias 
(2008) os teores de açúcares solúveis da haste é 20,13%, contra 17,48% no pecíolo e 11,3% 
nas folhas. Os mesmos autores ainda relatam que considerando a rama de mandioca inteira, 
aproximadamente 47% constitui-se de haste. 

A DIVMO possui alta correlação com os valores de NDT dos alimentos (Kunkle & 
Bates (1998). Os valores de NDT ocorridos neste estudo foram de 51,81; 55,11 e 57,36 para 
os tratamentos TSP, TSI e RMP respectivamente. 

A DIVPC diferiu entre o TSI e a RMP (P<0,05), mas ambos foram semelhantes ao 
TSP. Apesar das diferenças significativas, a DIVPC de todos os tratamentos pode ser 
considerada baixa e este resultado está associado ao alto teor de fibra em detergente ácido 
(FDA) que foi de 43% para o TSP e 42,25% para o TSI e RMP, pois segundo Weiss (1994) a 
concentração de FDA de um alimento é negativamente correlacionada com sua 
digestibilidade. 

 
Tabela 1 – Digestibilidade in vitro (DIV) em porcentagem (%) da matéria seca (MS), matéria 
orgânica (MO), fibra em detergente neutro (FDN) e NDT da parte aérea da mandioca 
submetida a diferentes estratégias de corte para ensilagem 

Variáveis Tratamentos P value EPM4 

TSP1 TSI2 RMP3 

DIVMS 55,43a 59,89a 57,63a 0,1825 1,55 

DIVMO  53,07a 57,87a 58,90a 0,0966 1,77 

DIVFDN 31,28ab 34,38a 26,27b 0,0475 1,96 
Letras diferentes na mesma linha diferem estatisticamente pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
1TSP: terço superior picado; 2TSI: terço superior inteiro; 3RMP: parte aérea picada: 4EPM: erro padrão da média  
 

Conclusão 

As diferentes estratégias de utilização da rama de mandioca para ensilagem não 
alteraram a digestibilidade in vitro da MS e da MO, no entanto a utilização da rama de 
mandioca picada reduziu a digestibilidade da PC em relação ao terço superior inteiro. 
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Temática: Nutrição Animal 

Resumo  

Objetivou-se avaliar as variações na composição bromatológica da silagem de 
mandioca in natura e com aditivos em diferentes tempos. Adotou-se delineamento 
experimental inteiramente casualizado com quatro tratamentos, em esquema fatorial 4x3. 
Sendo estudados: mandioca in natura (Mandioca), e adicionada dos farelos de milho 
(M+milho), soja (M+soja) e arroz (M+arroz), na avaliação de três tempos: no momento da 
ensilagem (Fresca) na abertura dos silos (Silagem) e após uma semana de exposição 
aeróbica (Estabilidade) com cinco repetições. Foram determinados os conteúdos de PB, 
MO, FDN, FDA, lignina, NIDN, NIDA e EE. A PB apresentou redução em suas 
concentrações em todos tratamento durante a abertura. Após a estabilidade aeróbica seus 
valores sofreram aumento significativo na M+soja, M+arroz e M+milho. O NIDN e 
NIDA não apresentaram diferença estatística entre os tratamentos, mas no tempo 
proporcionaram alterações nos conteúdos durante a abertura. Os valores de EE foram 
superiores na M+arroz. O FDN e o FDA foram superiores na silagem de M+soja e 
M+arroz, perante os tempos não apresentaram diferenças estatísticas. A lignina teve 
aumento gradativo nos níveis ao longo do tempo, obtendo diferença nos tratamentos. As 
silagens de mandioca in natura ou adicionada a aditivos podem ser utilizadas no processo 
de ensilagem. 

 
Palavras Chave: Conservação, estabilidade aeróbica, nutrição animal. 

Introdução 

 Como a alimentação representa a maior parcela de custos na produção animal, 
existe a necessidade de buscar novas fontes alimentares de boa qualidade e de baixo custo 
para a produção animal, tornando-se de grande importância avaliações detalhadas de 
subprodutos alimentares. A mandioca é uma planta que apresenta alto potencial de 
utilização na nutrição de ruminantes, especialmente suas raízes devido ao potencial de 
fornecimento de energia (Marques et al., 2000) pobre em proteína, possui baixa 
quantidade de fibras e elevado coeficiente de digestibilidade da energia (Silva, 2010), 
sendo uma fonte de amido, fundamental para animais de alta produção (Ramalho et al., 
2007). 
 A ensilagem é um processo eficiente para a conservação e armazenamento de 
subprodutos com alta umidade, evitando perdas decorrentes por degradação (Souza et al., 
2012).  O teor de matéria seca adequada para esse processo é de 30-35%. A mandioca 
apresenta baixo conteúdo de matéria seca (Ramalho et al., 2007) que pode ser elevado 
com o uso de aditivos alimentares. 
 Nesse contexto, objetivou avaliar as variações na composição bromatológica da 
silagem de mandioca in natura e com aditivos em diferentes tempos.  
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Materiais e Métodos 
O experimento e as análises foram realizados nas dependências do Laboratório de 

Nutrição Animal e Forragicultura, pertencente à Universidade Federal do Pampa, Campus 
de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Brasil. Adotou-se delineamento experimental 
inteiramente casualizado com quatro tratamentos, distribuídos em esquema fatorial 4x3. 
Sendo estudados quatro materiais: mandioca in natura (Mandioca), e adicionada dos 
farelos de milho (M+milho), soja (M+soja) e arroz (M+Arroz), na avaliação de três 
tempos: no momento da ensilagem (Fresca) na abertura dos silos (Silagem) e após uma 
semana de exposição aeróbica (Estabilidade) com cinco repetições.  

As misturas foram preparadas com base no peso úmido adicionando-se 5 partes de 
mandioca triturada para cada 1 parte dos farelos. Preparadas as misturas, as mesmas foram 
ensiladas em silos experimentais confeccionados com canos de PVC com 50 cm de altura 
e 10 cm de diâmetro. Em cada silo, foi acondicionado aproximadamente 3,000 kg das 
misturas visando a obtenção de uma densidade mínima de 0,760 Mg m-3. O material 
ensilado foi compactado manualmente com auxílio de um compactador confeccionado 
com madeira, e os silos foram tampados com caps dotados de válvulas do tipo Bunsen 
para o livre escape dos gases. Para assegurar o ambiente anaeróbico, após tampados os 
silos, os caps foram vedados aos silos com auxílio de fita adesiva.  

Para a drenagem de efluentes, no fundo de cada silo foi acondicionada uma 
quantidade de 0,500 kg de areia seca e estéril, a qual foi separada da silagem por um 
tecido de algodão. Decorridos o período estipulado para a fermentação (45 dias), os silos 
foram abertos e desensilados.  Durante o processo foi descartada uma camada de 5 cm na 
porção superior e 5 cm na porção inferior de cada silo, com posterior homogeneização do 
material restante. 

A composição bromatológica do material in natura e ensilado foi determinada por 
meio de amostras de 350 g coletadas após a homogeneização dos materiais. As amostras 
foram pesadas e submetidas à secagem em estufa com circulação forçada de ar sob 
temperatura de 55oC por 72 horas. Decorrida a secagem, as amostras foram novamente 
pesadas e trituradas em moinho de facas tipo Willy com câmara e peneira de inox, sendo 
esta, com malha de 1 mm. Nas amostras trituradas foram determinadas a correção da 
matéria seca a 105°C e os conteúdos de proteína bruta (PB), matéria orgânica (MO), fibra 
em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA), lignina, nitrogênio 
insolúvel em detergente neutro (NIDN) e nitrogênio insolúvel em detergente ácido 
(NIDA), extrato etéreo (EE), segundo as metodologias descritas por Silva & Queiroz, 
(2009).   

Para a análise estatística dos dados obtidos com os alimentos, foi realizada a análise 
de variância e as médias foram comparadas pelo teste Tukey (5%). 

Resultados e Discussão 
 Todos as variáveis estudadas obtiveram significância na interação com os 
materiais e tempos estudados, exceto o FDA (Tabela 1).  Houve redução significativa nas 
concentrações de matéria orgânica (MO) nas silagens de M+soja e M+arroz após uma 
semana de exposição aeróbica, comparado com a abertura. 
 A proteína bruta (PB) apresentou redução em suas concentrações em todos os 
materiais durante a abertura comparado com os materiais antes de ensilagem. Após a 
estabilidade aeróbica seus valores sofreram aumento significativo na M+soja, M+arroz e 
M+milho, respectivamente. As reduções de PB devem-se à reações que ocorrem no 
material ensilado, implicando em perda dos compostos, como a dissipação contínua e 
lenta de nitrogênio não proteico formado durante a respiração (Gonçalves et al., 2014) que 
ocorre na fase inicial da fermentação após a ensilagem. Esses resultados são devido ao 
consumo dos carboidratos solúveis nos processos fermentativos e manutenção do 
conteúdo de proteína, as quais são digeridas de forma mais lenta (Buckmaster et al., 
1989). 
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 O nitrogênio insolúvel em detergente neutro (NIDN) e nitrogênio insolúvel em 
detergente ácido (NIDA) não apresentaram diferença estatística entre os materiais 
estudados. Na abertura o NIDN apresentou diferença estatística na M+milho e M+soja, no 
entanto na NIDA a silagem de mandioca mostrou variação. O aumento em seus valores 
decorre do acréscimo nos teores da fração C, que possui como agravante a formação de 
produtos de Maillard causada pelo aquecimento dentro do silo, provocado por 
fermentações indesejáveis decorrentes do elevado teor de umidade do produto. O NIDN 
contido na fração de FDN é degradável no rúmen, porém de forma lenta, enquanto o 
nitrogênio retido na forma de NIDA é praticamente indigestível e está geralmente 
associado à lignina e a outros compostos de difícil degradação no ambiente ruminal 
(Oliveira, 2010). 
 

Tabela 1: Variações na composição bromatológica da silagem de mandioca in natura e com diferentes 
aditivos ao longo do tempo de  avaliação. 

MO (g/Kg) PB  (g/Kg) 

  Fresca Abertura Estabilidade Média Fresca Abertura Estabilidade Média 

Mandioca 960,6Ba 951,5Bb 948,3Bb 953,5 27,8Da 23,4aD 29,5aD 26,9 

Mandioca+milho 967,8Aa 965,1Aab 961,2Ab 964,7 49,0Ca 37,2bC 50,8aC 45,7 

Mandioca+soja 943,1Ca 940,5Ca 933,9Cb 939,2 205,6Aa 116,2cA 192,3bA 171,4 

Mandioca+arroz 934,3Da 936,8ACa 925,7Db 932,3 78,2Ba 67,8bB 77,7baB 74,6 

Média 951,5 948,5 942,3   90,2 61,2 87,6   

CV(%)    0,24        7,25   

NIDN % N total NIDA % N total 

  Fresca Abertura Estabilidade Média Fresca Abertura Estabilidade Média 

Mandioca 4,0Ab 3,4Cb 7,7Aa 5 49,9aA 10,15Ab 37,1Aa 62,8 

Mandioca+milho 2,9Ac 13,0Aa 6,4Ab 7,4 34,4abA 53.8ABa 25,6Ab 37,9 

Mandioca+soja 5,6Ab 13,3Aa 3,0Bb 7.3 47,7aA 37,1Bab 16,0Ab 33,6 

Mandioca+arroz 5,0Ab 7,2Bab 9,7Aa 7,3 51,6abA 64,4Aa 29,1Ab 48,4 

Média 4,4 9,2 6,7 
 

4,59 6,42 2,69 
 CV(%) 25,65   33,25 

EE (g/Kg) FDN (g/Kg) 

  Fresca Abertura Estabilidade Média Fresca Abertura Estabilidade Média 

Mandioca 1,3Db 2,3Cb 8,9Ca 4,2 38,7Ba 47,3Ca 45,9Da 44 

Mandioca+milho 10,5Bb 7,0Bc 15,8Ba 11,1 45,1Bb 43,5Cb 66,1Ca 51,6 

Mandioca+soja 39Cc 81,8Aa 10,2Cb 32 88,1Ab 71,1Bc 100,6Aa 86,6  

Mandioca+arroz 79,2Aa 73Bb 80,3Aa 55,6 83,2Aa 86,3Aa 82,4Ba 84 

Média 23,7 24,6 28,8 
 

63,8 62,1 73,8 
 CV(%) 4,15   8,34 

FDA (g/Kg) LIG (g/Kg) 

  Fresca Abertura Estabilidade Média Fresca Abertura Estabilidade Média 

Mandioca 36,7 48 44,3 43,0b 13,9Cb 13,4Cb 29,1Ba 18,8 

Mandioca+milho 33,9 36 34,8 34,9c 9,9Cb 18,0Ca 19,4Ca 15,8 

Mandioca+soja 68,3 66,4 60,9 65,2a 35,2Ab 34,4Ab 51,5Aa 40,4 

Mandioca+arroz 58,1 65 59,1 60,8a 24,2Bb 27,5Bba 33,3Ba 28,3 

Média 49,3A 53,9A 49,8A 
 

20,8 23,4 33,3 
 CV(%) 12,78    13,68 

Médias seguidas de distintas letras minúsculas na coluna e maiúsculas na linha diferem estatisticamente pelo teste 
Tukey (5%); CV: coeficiente de variação; MO: Matéria orgânica, PB: proteína bruta NIDN % N total: Nitrogênio 
insolúvel em detergente neutro, NIDA % N total: Nitrogênio insolúvel em detergente ácido, EE: Extrato etéreo, FDN: 
fibra em detergente neutro, FDA: fibra em detergente ácido, LIG: lignina. 

 
 O extrato etéreo (EE) apresentou aumento significativamente do momento da 
ensilagem até a estabilidade aeróbica, com exceção da silagem de M+milho e M+arroz. 
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No entanto os valores de EE foram superiores na M+arroz não diferindo estatisticamente 
entre os tempos frescos e estabilidade. Os altos níveis proporcionam impacto negativo no 
processo fermentativo no ambiente ruminal, fazendo com que haja a redução dos 
microrganismos que degradam a celulose, e ainda por reduzir a superfície da atividade 
enzimática (Scollan et al., 2001). 
 A fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA), foram 
superiores na silagem de M+soja e M+arroz,  perante os tempos não apresentaram 
diferenças estatísticas. A lignina sofreu aumento gradativo em seus níveis ao longo do 
tempo e obteve diferença entre os tratamentos. A sílica presente no farelo de arroz, junto 
com a celulose é um dos componentes da FDA (Silva & Queiroz 2009) sendo determinada 
no resíduo da lignina e aumentando os teores de FDN. As silagens de M+soja e M+arroz 
apresentaram médias de 40,4 g/kg e 28,3 g/kg, respectivamente. Segundo Silva e Queiroz 
(2009), para a concentração de lignina  não prejudicar a digestibilidade dos alimentos, a 
fração da  lignina não deve ser superior à 20 g/Kg. 

Conclusão 

As silagens de mandioca in natura ou adicionada de farelos de milho, soja e arroz 
podem ser utilizadas no processo de ensilagem e a exposição ao ar não prejudicou sua 
composição bromatológica.  
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Temática: Nutrição Animal. 

Resumo 

 A cultura da mandioca pode substituir total ou parcialmente o milho das dietas 
reduzindo custos com a alimentação animal. Porém, precisa ser conservada para assegurar 
a sua composição ao longo do ano. A ensilagem é uma maneira de conservação de 
alimentos para animais, e pode ser otimizada com o uso de aditivos. Objetivou-se avaliar 
as perdas fermentativas em silagens de mandioca, nos tratamentos: mandioca in natura, 
mandioca+milho, mandioca+soja e mandioca+arroz. O estudo foi conduzido em silos 
experimentais. As perdas fermentativas apresentaram maior significância no tratamento 
mandioca in natura, do que nos demais tratamentos. M + arroz e M + soja apresentaram 
menos perdas de gases, o que demonstra a melhor conservação do material ensilado. 
 
Palavras Chave: Conservação; Fermentação; Nutrição animal. 

Introdução 
 A cultura da mandioca é tradicionalmente cultivada na maior parte do país, 
possibilitando o seu completo aproveitamento, como raiz, rama e folhas. A parte aérea da 
mandioca possui elevado teor de proteína bruta e a silagem da raiz da mandioca possui 
elevado teor de minerais como ferro, zinco e cobre, podendo assim substituir totalmente 
ou parcialmente o milho da dieta animal.  
 A conservação de forragem é uma prática muito importante para suprir o déficit 
alimentar no período de escassez de forragens, seja em quantidade ou em qualidade (Mari 
et al., 2006). Uma das formas de conservação de forragens e outros alimentos é a 
ensilagem.  

Silagem é um produto originado do processo fermentativo que depende das 
condições do material ensilado, bem como das condições proporcionadas no interior do 
silo. Quando as condições não são favoráveis ao processo fermentativo, as perdas de 
matéria seca por gases ou efluentes podem ser significativas, comprometendo também o 
valor nutricional e a palatabilidade do material conservado. 
 A presença de oxigênio na face do silo e seu respectivo avanço para as camadas 
internas durante sua utilização determinam a multiplicação de alguns grupos de 
microrganismos aeróbios que consomem os compostos energéticos presentes na silagem 
(Pahlow et al., 2003), o que eleva as perdas de matéria seca e o valor nutritivo, 
repercutindo negativamente no desempenho produtivo dos animais.  
 Diversos aditivos dentre eles os aditivos alimentares têm sido utilizados nas 
ensilagens, com finalidade de intervir na dinâmica fermentativa, inibindo o 
desenvolvimento de microrganismos indesejáveis presentes na fermentação do material 
ensilado. Assim objetivou-se avaliar as perdas fermentativas em silagens de mandioca 
adicionadas de aditivos alimentares. 
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Materiais e Métodos 

 O experimento e as análises foram realizados nas dependências do Laboratório de 
Nutrição Animal e Forragicultura, pertencente à Universidade Federal do Pampa, Campus 
de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Brasil. 

O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado com quatro 
tratamentos e cinco repetições. Os tratamentos estudados consistiram da mandioca 
triturada in natura (Mandioca) ou adicionada de milho (M+milho), soja (M+soja) e farelo 
de arroz (M+Arroz).  As misturas foram preparadas com base no peso úmido adicionando-
se 5 partes de mandioca triturada para cada 1 parte dos farelos. 

Preparadas as misturas, as mesmas foram ensiladas em silos experimentais 
confeccionados com canos de PVC com 50 cm de altura e 10 cm de diâmetro. Em cada 
silo, foi acondicionado aproximadamente 3,000 kg das misturas. O material ensilado foi 
compactado manualmente com auxílio de um compactador confeccionado com madeira, e 
os silos foram tampados com caps dotados de válvulas do tipo Bunsen para o livre escape 
dos gases. Para assegurar o ambiente anaeróbico após tampados os silos, os caps foram 
vedados aos silos com auxílio de fita adesiva.  

Para a drenagem de efluentes, no fundo de cada silo foi acondicionada uma 
quantidade de 0,500 kg de areia seca e estéril, a qual foi separada da silagem por um 
tecido de algodão. Decorridos o período estipulado para a fermentação (45dias), os silos 
foram abertos e desensilados.  Durante o processo foi descartada uma camada de 5 cm na 
porção superior e 5 cm na porção inferior de cada silo, com posterior homogeneização do 
material restante. 

Os conteúdos de matéria seca foram determinados em amostras coletadas do 
material fresco e das silagens, por meio de amostras de 350 g coletadas após a 
homogeneização dos materiais. As amostras foram pesadas e submetidas à secagem em 
estufa com circulação forçada de ar sob temperatura de 55oC por 72 horas.   

A perda total de MS (PMS) durante o período de ensilagem foi calculada pela 
diferença entre o peso da MS inicial e peso de MS final nos silos, conforme descrito por 
Jobim et al. (2007) e Balieiro Neto et al. (2009). 

 

��� �
��MSi 
 MSf�

MSi
	x	100 

 
sendo  que: PMS = perda total de MS (%); MSi: quantidade de matéria seca inicial, 
calculada pelo peso do silo após o enchimento menos o peso do silo vazio antes do 
enchimento multiplicado pelo teor de MS da forragem ensilada; MSf = quantidade de MS 
final, calculada pelo peso do silo cheio antes da abertura menos o peso do conjunto vazio, 
sem a forragem, após a abertura dos silos, multiplicado pelo teor de MS da forragem na 
abertura. 
 É também expressada essa informação na forma de Índice de Recuperação de 
Matéria Seca, descrito na equação proposta por Jobim et al. (2007): 
 

RMS �
�MFab	x	MSab�

�MFfe	x	MSfe�
x100 

 
sendo que RMS = índice de recuperação de matéria seca; MFab= massa de forragem na 
abertura; MSab= teor de MS na abertura; MFfe= massa de forragem no fechamento; 
MSfe= teor de MS da forragem no fechamento. 
 A perda por gases (PG) no processo da ensilagem foi obtida com base na pesagem 
dos silos no fechamento e na abertura, em relação à massa de forragem armazenada, 
descontando-se a tara do silo, conforme citado por Jobim et al. (2007) e Balieiro Neto et 
al. (2009). 
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�� �
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sendo que: PG = perdas por gases (% de MS); PCen = peso do silo cheio na ensilagem 
(kg); Pen = peso do conjunto (tubo, tampa e areia) na ensilagem (kg); MSen = teor de MS 
da forragem ensilada (%); PCab = peso do silo cheio na abertura (kg); MSab = teor de MS 
da forragem na abertura (%). 
 A quantidade de efluentes (E) foi estimada pelo acréscimo no peso do conjunto do 
tubo, areia e tela, conforme citado por Jobim et al. (2007) e Balieiro Neto et al. (2009). 
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x1000 

 
sendo que: E= produção de efluente (kg/t de massa verde);  Pab: peso do conjunto (tubo, 
areia e tela) na abertura (kg); Pen= peso do conjunto (tubo, areia e tela) na ensilagem (kg); 
MVfe= massa verde de forragem ensilada (kg). 

Para a análise estatística dos dados obtidos com os alimentos, foi inicialmente 
realizada a análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste Tukey (5%). 

Resultados e Discussão 

 A densidade apresentou-se maior no tratamento M+milho, depois no tratamento 
M+soja e M+arroz, o tratamento somente com mandioca obteve a densidade menor 
devido a não adição de farelos que em função do menor tamanho de partícula propiciaram 
melhor acomodação das partículas (Tabela 1). As densidades das silagens foram 
satisfatórias para uma boa fermentação da massa, pois, segundo Holmes & Muck (1999), 
as silagens devem apresentar o valor mínimo de densidade de 225 kg/m³, em que os 
valores obtidos em todos os tratamentos foram superiores a 335 kg/m³.  
 
Tabela 1. Densidade, matéria seca e perdas em silagens de mandioca com aditivos 
alimentares 

Tratamentos 
Densidade 

(kg/m³) 
% MS 

ensilagem 
% MS 

abertura 

PMS 
(% da 
MS) 

Gases 
(% da MS) 

Efluentes 
(kg/ton 
MV) 

RMS 
(% da MS) 

Mandioca 335c 43,77c 41,93c 16,31a 13,76a 26,75a 83,69c 
M+Milho 399a 52,22ª 48,38a 10,80b 8,22b 27,83a 89,20b 
M+Soja 367b 48,02b 45,12b 6,23c 3,65c 27,58a 93,77a 

M+Arroz 366b 47,88b 45,64b 5,86c 3,79c 21,83a 94,14a 

Média 367 47,97 45,27 9,80 7,35 25,99 90,19 

CV (%) 1,58 1,58 1,74 16,68 18,69 26,29 1,81 

P value 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,581 0,000 
*Medias seguidas de mesma letra não diferem pelo teste Tukey (5%); CV: coeficiente de variação; 
P value: valor de P para o teste F de Fischer. PMS: perdas de matéria seca; RMS: recuperação de 
matéria seca. 
 
 A porcentagem de MS na ensilagem e na abertura se manteve constante. A maior 
porcentagem de Perda de Matéria Seca (PMS) foi observada no tratamento que continha 
somente mandioca, comparado aos demais tratamentos. Essa elevada perda de matéria 
seca no tratamento somente com mandioca, deve-se ao fato que a mandioca possui mais 
água, em relação aos tratamentos de M+milho, M+soja e M+arroz que possuem menos 
água em sua composição, consequentemente o índice de matéria seca é maior.  

O conteúdo de matéria seca e a duração da fase aeróbica interferem nas perdas de 
matéria seca, pois a perda de Matéria Seca por gases apresenta crescente taxa no início da 
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ensilagem devido à elevada atividade respiratória inicial da forragem ensilada juntamente 
com o desenvolvimento inicial de colônias de microrganismos fermentadores. Com o 
passar dos dias, acarreta numa diminuição da perda por gases, devido a estabilização da 
atividade microbiana no interior da massa ensilada e consequentemente na diminuição da 
atividade respiratória do material ensilado (Jobim et al., 2007). 
 A PMS nos tratamentos M+soja e M+arroz foi baixo devido os aditivos utilizados 
com a finalidade de promover menores perdas de matéria seca, maior recuperação de 
carboidratos solúveis, inibindo a fermentação alcoólica (Cavali et al, 2006; Santos et al. 
2009). 
 McDonald (1981) recomenda-se que ensilagens de forrageiras possuam teor de 
MS entre 30 a 35%, nos tratamentos de mandioca, M+milho, M+soja, M+arroz, o teor de 
matéria seca encontra-se acima de 40%, o que demonstra que está dentro dos padrões 
estabelecidos. 
 Na perda por efluentes, o volume produzido em um silo é diretamente 
influenciado por vários fatores, destacando-se o teor de matéria seca, tamanho de 
partícula, processamento, tipo de silo e a compactação da forragem. Os tratamentos 
utilizados não apresentaram significância em relação ao volume de perdas de efluentes. 
   

Conclusão 
As perdas fermentativas foram mais significativas na silagem com mandioca in 

natura, em relação aos demais tratamentos. M +soja e M+arroz apresentaram menos 
perdas de gases, o que demonstra a melhor conservação do material ensilado. 
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Temática: Nutrição Animal 
 

Resumo  

 Objetivou-se avaliar a incidência de fungos e leveduras no coproduto da extração do 
amido da mandioca seco ao sol em diferentes tempos de armazenamento. O coproduto foi 
desidratado ao sol durante 36 horas (16 horas de sol) e armazenado em sacos fechados em 
galpão coberto. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, sendo os 
tratamentos os tempos de 0, 15, 30, 60, 90, 120 e 180 dias de armazenamento, com quatro 
repetições. Efetuaram-se as análises microbiológicas das populações de fungos e leveduras, e 
os dados foram submetidos à análise de regressão a 5% de probabilidade. A população de 
leveduras não apresentou efeito em função do tempo de armazenamento, sendo que o valor 
médio foi de 1,80 log UFC/g. Os principais gêneros de fungos encontrados no coproduto da 
extração do amido da mandioca seco foram: Aspergillus, Fusarium e Penicilliium, sendo que 
os fungos do gênero Fusarium foram menos encontrados em todos os tempos de 
armazenamento. Os tempos de armazenamento não interferiram na população de leveduras, 
mas afetaram a ocorrência dos diferentes gêneros de fungos.  

Palavras Chave: gêneros, microrganismos, estocagem, características microbiológicas 
 

Introdução 

 O Brasil é considerado o segundo maior produtor mundial de mandioca, no qual 
também é conhecida pelos nomes de macaxeira ou aipim, sendo uma planta perene e 
arbustiva, pertencente à família das Euforbiáceas. Além de ser utilizada na alimentação 
humana, também pode ser destinada à alimentação animal como resíduo produzido a partir da 
extração de fécula de mandioca (CEREDA, 1994). 

Os resíduos extraídos da fécula de mandioca possuem alto teor de umidade, 
aproximadamente 88,73%, o que o torna um fator limitante na alimentação animal. Além 
disso, possui baixo teor de matéria seca, o que dificulta a sua conservação devido ao 
desenvolvimento de microrganismos indesejáveis, que alteram as propriedades nutricionais e 
consequentemente reduzem sua qualidade (LEONEL, 2001). 

Uma alternativa para utilização destes resíduos seria efetuar a desidratação, pois a 
secagem do produto reduz eventuais perdas, além de melhorar a qualidade reduzindo a 
quantidade de fungos e leveduras deste subproduto. 

Ainda são escassos os trabalhos que utilizam este resíduo na forma seca para 
alimentação animal. Portanto, objetivou-se avaliar a incidência de fungos e leveduras no 
resíduo seco de fécula de mandioca em diferentes tempos de armazenamento. 
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 Material e Métodos 

 O experimento foi conduzido durante o período de outubro de 2014 a março de 2015, 
no Laboratório de Microbiologia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus de 
Marechal Cândido Rondon, PR. O coproduto da fecularia de mandioca foi proveniente da 
Fecularia Horizonte, localizada em Novo Três Passos, Marechal Cândido Rondon, PR. 

Foram realizadas análises do coproduto de fecularia seco (tempo 0) e em diferentes 
tempos de armazenamento sendo 15, 30, 60, 90, 120 e 180 dias, com 4 repetições cada tempo, 
totalizando 24  amostras. 

Para a avaliação de fungos e leveduras, adicionou-se 225 mL de água destilada estéril 
em 25 g de amostra, mantendo em agitação e a partir desta solução foi pipetado 1 mL em 
sucessivas diluições de 10-1 a 10-5, utilizando-se tubos de ensaio contendo 9 mL de água 
destilada.  Posteriormente a partir dos extratos diluídos realizou-se semeadura nas placas 
utilizando 1 mL de inóculo por placa semeada em profundidade. Em seguida, as amostras 
foram semeadas em superfície em Batata Dextrose Ágar (BDA) em pH 3,5, acidificado com 
ácido tartárico 10% (BRACKETT & SPLITTSTOESSER, 1992). As placas foram incubadas 
em temperatura ambiente por 7 dias. Os microrganismos isolados foram identificados quanto 
ao gênero pelas características microscópicas das colônias, após o preparo das lâminas.  

Após o período de incubação, as colônias foram quantificadas num contador de 
colônias Quebec e os resultados transformados em logaritmos de base 10. Os dados referentes 
às leveduras foram submetidos à análise de regressão a 5% de probabilidade, enquanto que os 
fungos foram calculados através da programa Microsoft Office Excel 2010.  

 

Resultados e Discussão 
A população de leveduras não apresentou efeito em função do tempo de 

armazenamento, sendo que o valor médio foi de 1,80 log UFC/g. De acordo com Evangelista 
et al., (2009), a presença de leveduras é indesejável, pois estes microrganismos consomem 
carboidratos solúveis, reduzindo o valor nutritivo do alimento.  
 

 
 

Figura 1 - Ocorrência de leveduras no resíduo seco da fécula de mandioca em diferentes 
tempos de armazenamento 

 
Os principais gêneros de fungos encontrados no coproduto seco da fécula de 

mandioca foram: Aspergillus, Fusarium e Penicilliium, sendo que os fungos do gênero 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0 15 30 60 90 120 180

Lo
g 

U
F

C
/g

Dias de armazenamento 

Ŷ= 1,8014 



 

09 a 13 de Novembro de 2015, Foz do Iguaçu - PR. 

Fusarium foram menos encontrados em todos os tempos de armazenamento (Figura 2). 
Observou-se que não houve presença de Fusarium no tempo 0, apenas aos 15, 90, 120 e 180 
dias de armazenamento. Em todos os tempos foi observado a presença de Aspergillus, e 
Penicillium, sendo que aos 15 e 180 dias de armazenamento houve maior população de 
fungos do gênero Aspergillus, enquanto que para Penicillium suas maiores populações foram 
aos 15 e 30 dias de armazenamento. 

Gonçalves et al., (2014) ao avaliar o coproduto úmido de fécula de mandioca ensilado 
in natura ou após pré secagem ao sol por três horas, observaram que houve maior quantidade 
de fungos e leveduras no resíduo úmido comparado com o resíduo pré-seco no momento da 
ensilagem, porém, nos demais tempos avaliados o resíduo seco manteve-se menor. 

Javorski et al., (2015), ao avaliar a qualidade do coproduto úmido de fécula de 
mandioca na dieta de vacas holandesas em lactação, após três dias de estocagem do material 
encontrou valores de fungos e leveduras acima de 5,2 log UFC/g do coproduto. Este número 
elevado pode estar relacionado pela presença de oxigênio e altos teores de umidade do 
material, demonstrando que a secagem é uma alternativa para controlar o crescimento desses 
microrganismos. 
 

 
Figura 2. Ocorrência de fungos (log UFC/g) no coproduto seco da fécula de mandioca da 
mandioca em diferentes tempos de armazenamento 
 

Conclusão 

 Os tempos de armazenamento não interferiram na população de leveduras, mas 
afetaram a ocorrência dos diferentes gêneros de fungos.  
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Resumo  

O presente trabalho teve como objetivo estudar a composição bromatológica da 
silagem de rama de mandioca in natura ou adicionada de farelos de soja e arroz em diferentes 
tempos. O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado em esquema 
fatorial (3 x 2). Os fatores consistiram de três silagens de mandioca triturada in natura ou 
adicionada de farelo de arroz (M+Arroz) e soja (M+soja), com dois tempos, sendo eles: fresca 
e silagem. A matéria orgânica aumentou apenas na M+arroz, após o processo de ensilagem. A 
proteína bruta reduziu na silagem de M+soja e M+arroz respectivamente ao longo do tempo, 
já a silagem de mandioca apresentou aumento significativo, comparado ao material fresco. Os 
teores de nitrogênios insolúveis em detergente ácido e neutro não sofreram interação entre os 
tratamentos; o entanto, suas concentrações reduziram durante o tempo. O extrato etéreo 
reduziu significativamente na silagem de M+arroz, aumentando seus níveis de gordura na 
M+soja e na silagem mandioca manteve-se inalterada. A fibra em detergente neutro e a 
celulose não apresentaram alteração no tempo. Os teores de lignina mantiveram-se inalterados 
após a ensilagem. A rama de mandioca ensilada in natura ou adicionada de farelos de arroz 
ou soja propicia a obtenção de alimento conservado com composição bromatológica relevante 
para a nutrição de ruminantes em termos de carboidratos. Porém, se faz necessária a adição 
do farelo de soja para incremento nos teores de proteína bruta, que são naturalmente baixos 
(42 g/kg) na rama de mandioca. 

Palavras Chave: Fermentação anaeróbica, Manihot sculenta Crantz e valor nutricional. 
 

Introdução 

 
A escolha do cultivo da mandioca (Manihot sculenta Crantz) no país é devido a sua 

boa adaptabilidade aos variados tipos de climas e solos, podendo ser aproveitada totalmente. 
Desta forma, a rama pode ser utilizada como forragem verde, conservada na forma de feno ou 
de silagem. É importante salientar a necessidade do conhecimento do valor nutricional de 
alimentos alternativos que possam ser oferecidos como fonte de energia e proteína aos 
animais.  

Considerando que as rações são basicamente compostas por milho e farelo de soja, os 
quais possuem instabilidade de preços e a produção pode ser afetada negativamente pelo 
clima, é clara a necessidade da procura por novas alternativas que possam substituir 
economicamente esses ingredientes (MOREIRA et al., 2002; BASTOS et al., 2006). Na 
alimentação animal, a mandioca pode ser fornecida sob as mais variadas formas como raízes 
frescas, raspas, restos culturais (rama e folhas) (CARVALHO NETO et al., 1994).  
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A ensilagem é um processo eficiente (SOUZA et al., 2012) para a armazenagem de 
subprodutos com alta umidade evitando assim perdas por degradação. Neste estudo a picagem 
da rama mostrou uma forma de melhoria com sucesso na ensilagem, pois, mesmo causando 
pouco efeito sobre a liberação do suco, auxilia na exclusão do ar. 

Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo estudar a composição 
bromatológica da silagem de rama de mandioca in natura ou adicionada farelo de soja e arroz 
em diferentes tempos. 

 

 Material e Métodos 

 
O experimento e as análises foram realizados nas dependências do Laboratório de 

Nutrição Animal e Forragicultura, pertencente à Universidade Federal do Pampa, Campus de 
Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Brasil. 

 O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado em esquema 
fatorial (3 x 2). Os fatores avaliados consistiram de três silagens de mandioca triturada in 
natura ou adicionada de farelo de arroz (M+Arroz) e soja (M+soja), com dois tempos, sendo 
eles: fresca e silagem. 

 Preparadas as misturas, as mesmas foram ensiladas em silos experimentais 
confeccionados com canos de PVC com 50 cm de altura e 10 cm de diâmetro. Em cada silo, 
foi acondicionado aproximadamente 3,000 kg das misturas visando a obtenção de uma 
densidade mínima de 0,760 Mg m-³. O material ensilado foi compactado manualmente com 
auxílio de um compactador confeccionado com madeira, e os silos foram tampados com caps 
dotados de válvulas do tipo “Bunsen” para o livre escape dos gases. Para assegurar o 
ambiente anaeróbico após tampados os silos, os caps foram vedados aos silos com auxílio de 
fita adesiva.  

Para a drenagem de efluentes, no fundo de cada silo foi acondicionada uma 
quantidade de 0,500 kg de areia seca e estéril, a qual foi separada da silagem por um tecido de 
algodão. 

Decorridos o período estipulado para a fermentação (21 dias), os silos foram abertos e 
desensilados. Durante o processo foi descartada uma camada de 5 cm na porção superior e 5 
cm na porção inferior de cada silo, com posterior homogeneização do material restante.  

A composição bromatológica do material in natura e ensilado foi determinada por 
meio de amostras de 350 g coletadas após a homogeneização dos materiais. As amostras 
foram pesadas e submetidas à secagem em estufa com circulação forçada de ar sob 
temperatura de 55Cº por 72 horas. Decorrida a secagem, as amostras foram novamente 
pesadas e trituradas em moinho de facas tipo Willy com câmara e peneira de inox, sendo esta, 
com malha de 1mm. Nas amostras trituradas foram determinadas a correção da matéria seca a 
105°C e os conteúdos de matéria orgânica (MO) proteína bruta (PB), fibra em detergente 
neutro (FDN), lignina, celulose, hemicelulose, nitrogênio insolúvel em detergente neutro 
(NIDN) e nitrogênio insolúvel em detergente ácido (NIDA), segundo as metodologias 
descritas por Silva & Queiroz, (2009).  

Para a análise estatística dos dados obtidos com os alimentos, foi inicialmente 
realizada a análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste Tukey (5%). 

 

Resultados e Discussão 
 
Apenas a MO, PB e EE obtiveram interação entre o tempo e materiais. A MO 

aumentou significativamente, apenas na M+arroz, após o processo de ensilagem. No entanto 
entre os tempos, houve diferença estatística em todos os materiais estudados (Tabela 1). 

 A PB teve redução em suas concentrações na silagem de M+soja e M+arroz 
respectivamente ao longo do tempo, já a silagem de mandioca apresentou aumento 
significativo, comparado ao material fresco. Esses resultados são devido ao consumo dos 
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carboidratos solúveis nos processos fermentativos e manutenção do conteúdo de proteína, as 
quais são digeridas de forma mais lenta (BUCKMASTER et al., 1989). 

 
Tabela 1: Variações na composição bromatológica da silagem de mandioca in natura. 

 
*Médias seguidas de mesma letra na coluna e na linha não diferem estatisticamente pelo teste Tukey (5%). CV: coeficiente de 
variação; MO: Matéria orgânica, PB: proteína bruta NIDN % N total: Nitrogênio insolúvel em detergente neutro, NIDA % N 
total: Nitrogênio insolúvel em detergente ácido, EE: Extrato etéreo, FDN: fibra em detergente neutro, CEL: celulose, LIG: 
lignina. 

 
O NIDN e o NIDA não sofreram interação entre os tratamentos. No entanto, o NIDN 

e o NIDA reduziram suas concentrações durante o tempo. Entre os materiais estudados, as 
médias do NIDN foram superiores na silagem de mandioca, seguida por M+arroz e M+soja, 
no NIDA as médias não diferiram entre as silagens de mandioca e M+arroz, ambas seguidas 
pela M+soja. Essas reduções podem estar atribuídas à compactação dos silos à medida que 
aumentou o grau de compactação dos materiais, verificou-se diminuição no NIDA e NIDN, o 
que pode estar relacionado à degradação da fração B3, e aumento na atividade proteolítica 
(AMARAL, 2007).  
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Nos materiais estudados, armazenamento na forma de ensilagem contribuiu para 
redução nas concentrações de EE significativamente na silagem de M+arroz, aumentando 
seus níveis de gordura na M+soja e na silagem mandioca manteve-se inalterada. Ao longo do 
tempo, a silagem de M+arroz e M+soja permaneceram respectivamente inalteradas. Como as 
concentrações encontradas neste estudo foram inferiores às recomendadas para ruminantes, a 
sua presença destes resíduos não afetaria a digestibilidade destas dietas (GONÇALVES, et 
al., 2014). 

A FDN e a celulose não apresentaram alteração no tempo. A FDN apresentou maiores 
concentrações na silagem de mandioca, seguida pela M+arroz e M+soja. Entre os tempos 
estudados a celulose apresentou níveis elevados na silagem de mandioca, diferindo 
estatisticamente entre M+arroz e M+soja. Estes possivelmente tiveram conteudo de celulose 
inferior porque com a adição dos farelos ocorre um aumento no conteúdo de carboidratos não 
estruturais (NERES et al., 2013), reduzindo proporcionalmente os estruturais como a 
celulose. 

Os teores de lignina mantiveram inalterados ao longo do tempo e nos materiais 
estudados. Esse resultado deve-se ao fato da lignina ao longo do processo fermentativo 
permanecer inalterada (VAN SOEST et al., 1994). 

 

Conclusão 

A rama de mandioca ensilada in natura ou adicionada de farelos de arroz ou soja 
propicia a obtenção de alimento conservado com composição bromatológica relevante para a 
nutrição de ruminantes em termos de carboidratos. Porém, se faz necessária a adição do farelo 
de soja para incremento nos teores de proteína bruta, que são naturalmente baixos (42 g/kg) 
na rama de mandioca. 
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Temática: Nutrição animal 
 

Resumo 

A base alimentar dos animais ruminantes são as forragens, porém para melhorar o 
desempenho animal pode se fornecer alimentos alternativos oriundos principalmente de subprodutos 
da agroindústria. Para o uso desses subprodutos é necessário conhecer seus valores nutricionais e se 
esses sofrem deteriorações durante o processo de armazenamento. Assim, objetivou-se avaliar a 
composição bromatológica do resíduo da fécula de mandioca desidratado em diferentes tempos de 
armazenamento (0, 60, 90, 120 e 180 dias). Para isso, foram determinados os teores de matéria seca 
(MS), proteína bruta (PB), matéria orgânica (MO), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em 
detergente ácido (FDA) e hemicelulose. O experimento foi em delineamento inteiramente casualizado 
e os dados submetidos à análise de variância e de regressão a 5% de probabilidade. Os tempos de 
armazenamento influenciaram (P<0,05) nos teores de MS do resíduo de fécula de mandioca, 
apresentando efeito linear negativo. Para os teores de FDN verificou-se efeito quadrático (P<0,05), 
com ponto de máxima estimado em 43,75% aos 97 dias de armazenamento. Os teores de MO, PB, 
FDA e hemicelulose não apresentaram efeito significativo. Desse modo, o resíduo de fécula de 
mandioca sofreu alteração quanto aos teores de MS e FDN nos diferentes tempos de armazenamento. 
 
Palavras Chave: fdn, proteína, ruminantes, subproduto, volumoso 

Introdução 

A base alimentar dos animais ruminantes é exclusivamente composta por pastagens. No 
entanto, fatores climáticos podem interferir diretamente na produtividade das pastagens, reduzindo o 
desempenho animal. Uma das alternativas para diminuir a queda nesse desempenho seria o 
fornecimento de alimentos alternativos oriundos principalmente de subprodutos da agroindústria 
(Souza et al., 2012). Entretanto, eles devem ser de boa qualidade e baixo custo, uma vez que os 
gastos com alimentação animal representam a maior parte dos custos de produção (Jobim et al., 
2007), chegando a aproximadamente 65% dos custos operacionais para bovinos de leite (Bath; 
Sosnik,1992). 

Dentre os subprodutos possíveis de serem utilizados na alimentação animal, tem-se o resíduo 
úmido de fécula de mandioca, que é obtido após extração do amido por via úmida (Abrahão et al., 
2006). Para o sucesso completo da utilização desse alimento nas propriedades, é necessária a 
avaliação da sua composição após o processamento e armazenamento, pois a qualidade dos alimentos 
é crucial na obtenção da eficiência produtiva (Jobim et al., 2007). Nesse contexto, objetivou-se 
avaliar a composição química do resíduo desidratado da fécula da mandioca quanto à matéria seca, 
proteína bruta, matéria orgânica, fibra em detergente ácido e fibra em detergente neutro, em 
diferentes tempos de armazenamento. 

Material e Métodos 



 

09 a 13 de Novembro de 2015, Foz do Iguaçu - PR. 

O experimento foi realizado nas dependências da Universidade Estadual Oeste do Paraná 
(UNIOESTE). Foram utilizadas 6 toneladas de resíduo úmido de mandioca, provenientes da fecularia 
Horizonte Amidos, de Marechal Cândido Rondon. 

O resíduo inicialmente foi espalhado com pás em uma quadra de concreto com área 
aproximada de 300 m², revolvido com rastelos a cada 30 minutos durante o dia e, durante a noite, 
coberto com uma lona. A secagem teve duração de aproximadamente 36 horas, sendo 24 horas de 
exposição ao sol. Após a secagem, o resíduo foi recolhido e armazenado em sacos de ráfia. A primeira 
coleta ocorreu no primeiro dia após a desidratação (dia 0), sendo repetida aos 30, 60, 90, 120 e 180 
dias após o armazenamento. O delineamento foi inteiramente casualizado, sendo as coletas feitas em 
10 pontos diferentes de armazenamento. As amostras recolhidas foram secas em estufa a 55°C por 72 
horas e, posteriormente, moídas a 1 mm e analisadas quanto aos teores de matéria seca (MS), proteína 
bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA) e hemicelulose, 
conforme descrito por Silva e Queiroz (2002). A matéria orgânica (MO) foi calculada pela equação 
MO: 100 – (%MM) e a Hemicelulose pela equação FDN – FDA. 

Os dados foram submetidos à análise de variância e de regressão a 5% de probabilidade. 

Resultados e Discussão 
Os tempos de armazenamento influenciaram (P<0,05) nos teores de MS do resíduo da fécula 

de mandioca, que apresentou efeito linear positivo; no dia 0 estava com 91,88% de MS e no 180º dia o 
valor encontrado foi de 88,68% de MS (Tabela 1). Esse comportamento pode estar associado às 
condições de umidade do ar em cada tempo de armazenagem, sendo que o teor de MS reduziu nos dias 
30, 60, 120 e 180 dias de armazenamento. A umidade do ar associada a temperaturas baixas podem ter 
ocasionado uma reabsorção da umidade atmosférica pelo resíduo. 

Os tempos de armazenamento não influenciaram nos valores de MO, PB, FDA e hemicelulose 
do resíduo de fécula de mandioca (P>0,05). Quanto aos teores de proteína, esses mesmos autores 
encontraram valores que variaram de 1,54% no 15º dia à 1,89% no 21º dia de armazenamento, que são 
semelhantes aos encontrados nesse trabalho (Tabela 1). Porém, quando se compara os valores de FDA 
que eles obtiveram, observa se que os valores encontrados, 32,5% no 1º dia à 38,6% no 15º dia de 
armazenamento, são superiores aos encontrados nesse estudo, que foram de 25,87% no 30º dia à 31% 
no 60º dia após o armazenamento. Esse comportamento pode está relacionado com a grande 
variabilidade química apresentada pelo resíduo de mandioca, que é dependente da origem da matéria 
prima e da técnica de processamento utilizado. 
 
Tabela 1. Composição bromatológica do resíduo seco de mandioca em função dos diferentes tempos 

de armazenamento 
Variáveis Tempo de armazenamento (dias)  P value R2 EPM1 

0 30 60 90 120 180  Linear Quad. 
MS2 91,88 89,07 89,56 90,05 89,40 88,68  0,011 0,319 46,6 0,61 
MO3 97,19 96,41 96,77 97,22 97,31 96,99  0,112 0,873 - 0,14 
PB4   2,55   2,03   2,12   1,83   1,83   2,06  0,128 0,070 - 0,22 
FDN5 39,39 42,78 43,73 42,20 43,66 40,44  0,826 0,029 77,8 1,46 
FDA6 26,73 25,87 31,00 30,21 27,22 26,80  0,935 0,067 - 1,56 
Hemic7 12,66 16,90 12,72 11,98 16,43 13,64  0,935 0,860 - 2,36 

1EPM: Erro Padrão da Média; 2Ŷ = 90,7312 -0,0119x; 3Ŷ= 96,9850; 4Ŷ= 7,0745; 5Ŷ=39,9651 + 0,0779x – 0,0004x2; 
6Ŷ= 27,9764; 6Ŷ= 14,0611. 

 
Para os teores de FDN verificou-se efeito quadrático com ponto de máxima estimado em 

43,75% aos 97 dias de armazenamento. Gonçalves  et al. (2014), ao avaliarem a  composição químico-
bromatológica da silagem seca de resíduo úmido de fécula de mandioca, observaram que  os teores de 
FDN do resíduo reduziram após  28 e 56 dias de ensilagem. Nesse estudo, o FDN no dia 0 foi de 
41,42%, 37,09% no 28º dia e 36,63% no 56º dia. Isso pode ter ocorrido devido à alterações nos teores 
de seus componentes, celulose, hemicelulose e lignina (Van Soest, 1994). 

Conclusão 
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O resíduo de fécula de mandioca sofreu alteração quanto aos teores de matéria seca e fibra em 
detergente neutro nos diferentes tempos de armazenamento, porém os teores de matéria orgânica, 
proteína bruta e fibra em detergente ácido se mantiveram estáveis. 
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Resumo 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o valor nutricional do resíduo desidratado de 
mandioca na alimentação de leitões em fase inicial. Os animais foram mantidos na sala de 
metabolismo, totalizando 36 animais com peso corporal inicial 18,00 ± 0,673 kg Foram 
distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado (DIC), com 6 repetições e 4 
tratamentos. Os níveis de substituição da ração referência por Resíduo Desidratado de 
Mandioca (RDM) foram 6, 12, 18 e 24%. Foram determinados os coeficientes de 
digestibilidade da matéria seca (CDMS), da matéria orgânica (CDMO), da energia bruta 
(CDEB) e o coeficiente de metabolização da energia bruta (CMEB). Os valores de ED e EM, 
para a fécula são de 2.806 e 2.762 Kcal/Kg. Os resultados indicam que a fécula é um alimento 
alternativo para suínos na fase inicial. 
 
Palavras Chave: alimento alternativo, coproduto, digestibilidade fecularia 

Introdução 

A mandioca (Manihot sculenta Crantz) é uma planta originária do nordeste brasileiro, 
cultivada no Brasil mesmo antes da colonização (Telles, 1995). É considerada uma alternativa 
de alimento fornecida para os animais de forma fresca, seca ao sol sob forma de raspa de raiz, 
feno de ramas e ensilada. Por ser um produto que deterioriza rapidamente após a colheita, seu 
uso na forma de raspa e silagem são bastante eficientes, já que tem a vantagem de concentrar 
os princípios nutritivos e são de fácil armazenamento (Sampaio & Almeida, 1999). 

A mandioca tem grande importância como matéria- prima industrial, está voltada à 
fabricação de farinha e a extração de fécula (amido). Os subprodutos da mandioca são partes 
constituintes da própria planta, formados em função do processo tecnológico adotado. Tanto a 
qualidade quanto a quantidade dos resíduos variam muito, devido uma série de fatores tais 
como cultivar, idade da planta, tempo após colheita, tipo e regulagem do equipamento 
industrial. Dentre os principais subprodutos da raiz estão as cascas, entrecascas, descarte e 
farelos (Sampaio & Almeida, 1999). 

 A principal fonte de energia em rações para animais é o milho, o que implica na 
necessidade de se avaliar outros alimentos alternativos para formulações de rações. Em 
detrimento de suas características nutricionais, a mandioca, pode ser considerada um alimento 
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alternativo ao milho, podendo levar uma redução nos custos das rações (Mazzuco & Bertol, 
2000). 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o valor nutricional do resíduo 
desidratado da mandioca na alimentação de suínos na fase inicial.  

Material e Métodos 

O presente trabalho foi realizado no Setor de Suinocultura pertencente ao Núcleo de 
Estações Experimentais da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – PR, localizado na 
linha Guará, no município de Marechal Candido Rondon - PR. A composição (na matéria 
natural) química e energética do resíduo seco de mandioca foi: MS= 87,93%; PB= 1,06%; 
EB= 3532 kcal/kg; cinzas= 1,57%, FDN =23,31% e FDA = 15,43%. Foram utilizados 36 
leitões, machos, inteiros, com peso vivo inicial 18,00 ± 0,673 kg, mantidos na sala de 
metabolismo, a qual possui temperatura ambiente parcialmente controlada com uso de 
cortinas laterais. Os animais foram alojados individualmente em gaiolas de metabolismo 
semelhantes às descritas por Pekas (1968). Foram distribuídos em um delineamento 
inteiramente casualizado. A unidade experimental consistiu de um suíno, totalizando seis 
unidades experimentais por tratamento. Os níveis de substituição da ração referência por 
Resíduo Desidratado de Mandioca (RDM) foram 6, 12, 18 e 24%, resultando em cinco rações 
testes. A ração referência à base de milho e farelo de soja foi calculada para atender as 
exigências conforme Rostagno et al., (2011). Os procedimentos como fornecimento de dietas 
e coletas de fezes foram de acordo com Sakomura & Rostagno (2007). Os animais receberam 
duas refeições diárias, fornecidas no período da manhã, às 08h00 min e no período da tarde, 
às 15h00 min, sendo a quantidade total diária no período de coleta determinada a partir do 
período de adaptação, baseado no peso metabólico (PV0,75) dos animais. Depois de cada 
refeição forneceu-se água no comedouro, na proporção de 3 mL/g de ração consumida, 
calculada para cada unidade experimental (UE), para evitar o excesso de consumo de água. 
Para delimitar o início e fim da coleta de fezes utilizou-se 1% de óxido férrico (Fe2O3). As 
fezes excretadas em um período de 24 horas foram coletadas, pesadas, acondicionadas em 
sacos plásticos identificados e armazenados em freezer (-18°C) até o final do período de 
coleta. Após o período de coleta, as amostras foram descongeladas, homogeneizadas e secas 
em estufas de ventilação forçada de ar (55ºC), por um período de 72 horas. Em seguida, as 
amostras foram moídas e armazenadas para posteriores análises laboratoriais 
(LANA/Unioeste). Todas as análises dos alimentos, rações e fezes foram realizadas seguindo 
os procedimentos de Silva e Queiroz (2002). Os coeficientes de digestibilidade da matéria 
seca (CDMS), da matéria orgânica (CDMO), da energia bruta (CDEB) e o coeficiente de 
metabolização da energia bruta (CMEB) foram calculados conforme Matterson et al. (1965). 

  

Resultados e Discussão 
 

Os resultados dos coeficientes de digestibilidade (CD) da MS, MO, EB e o coeficiente 
de metabolização da EB do Resíduo Desidratado de Mandioca (Tabela 1), de forma geral 
evidenciam que este coproduto apresenta-se como uma possível fonte energia na alimentação 
de leitões na fase inicial.  

Os resultados obtidos da ED e EM, respectivamente, foram de 2806 e 2762 Kcal/kg, 
respectivamente. Estes valores foram inferiores comparados aos valores apresentados por 
Rostagno et al. (2011) nas Tabelas Brasileira para Aves e Suínos de Composição de 
Alimentos os quais apresentam valores  de 3048 e 3020 kcal/kg de ED e EM, 
respectivamente, da raspa de mandioca para suínos.  

Para energia digestível, o resultado obtido, neste experimento, para animais na fase 
inicial foi inferior ao do milheto para animais na fase de crescimento e terminação que foi de 
3.171 kcal/kg (Bastos et al., 2006), e superior ao resíduo de cervejaria para suínos em 
terminação 2.628 kcal/kg (Albuquerque et al., 2011). 
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Em comparação a outro trabalho, a fécula fornecida aos leitões na fase inicial mostrou 
valor maior de ED que o do feno de mandioca para suínos em terminação, nas quais as de ED 
e EM foram, respectivamente, de 1.386,2 e 1196,6kcal/kg (Figueiredo et al., 2012).  

 

 
Em outros estudos semelhantes, os valores de ED e EM do resíduo desidratado de 

mandioca do presente trabalho foram menores em comparação aos obtidos para silagem de 
raiz de mandioca, sendo estes 3.250 e 3.098 kcal kg, respectivamente (Embrapa, 1991). 
 

Conclusão 

Os valores de ED e EM, para o resíduo desidratado de mandioca são de 2.806 e 
2.762 kcal/kg, respectivamente. Os resultados evidenciam a importância de se 
conhecer o real valor nutricional deste coproduto, o qual poderá ser uma interessante 
fonte energética na alimentação de suínos.  
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resíduo desidratado de mandioca, estudados na fase inicial de leitões.  

Níveis CDMS CDMO CDEB CMEB 
6 77,78 88,42 73,74 71,80 
12 68,83 68,77 77,64 76,08 
18 76,41 73,06 79,44 80,34 
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 Nutrientes digestíveis 
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5% de probabilidade (p>0,05). 
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Temática: Nutrição Animal 
 

Resumo  

Objetivou-se com este estudo quantificar a presença de bactérias láticas, clostrídeos e 
enterobactérias na rama de mandioca submetida a diferentes estratégias para produção de 
silagem. O experimento foi realizado em um delineamento inteiramente casualizado, onde 
avaliou-se a população microbiológica do terço superior da rama de mandioca picado (TSP); 
rama de mandioca picada (RMP); terço superior da rama de mandioca inteira (TSI). Os dados 
foram submetidos a análise de variância e Teste de Tukey a 5% de probabilidade. A 
população de bactérias láticas, Clostridium e enterobactérias não diferiram entre os 
tratamentos apresentando valores médios de 3,76; 4,41 e 3,13 log UFC/g. A ausência de 
significância está atrelado ao fato de que a rama de mandioca utilizada nos distintos 
tratamentos era da mesma variedade e foi colhida da mesma área territorial. Desse modo, 
conclui-se que as diferentes estratégias de processamento da rama de mandioca para 
ensilagem não afetaram a população microbiológica do material. 

 
Palavras Chave: bactéria lática, Clostridium, enterobactéria, fermentação, pH  

Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma cultura que se adapta a solos pobres, 
possui tolerância ao ataque de insetos e a invasão de plantas daninhas, o que a torna um 
alimento difundido em diversas regiões do mundo (Paiva, 1994). Além disso, a mandioca é 
uma planta aproveitada em sua totalidade, sendo as raízes utilizadas para consumo humano e 
suas ramas para a alimentação animal (Almeida e Ferreira Filho, 2005). Uma das maneiras 
em que se pode ser conservada e fornecida essa rama aos animais é na forma de silagem, 
entretanto para a confecção de silagens de qualidade é necessário que ocorra um adequado 
processo fermentativo.  

Desse modo, o conhecimento das bactérias presente no material a ser ensilado 
consiste em uma importante ferramenta para a obtenção de alimentos de qualidade. No 
entanto, as avaliações microbiológicas de forragens conservadas e o efeito sobre a qualidade 
do alimento, ainda são pouco discutidos no Brasil, principalmente no que se refere aos 
subprodutos da mandioca. Diante dessa necessidade, objetivou-se quantificar a presença de 
bactérias láticas, clostrídeos e enterobactérias na rama de mandioca submetida a diferentes 
estratégias para produção de silagem. 
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 Material e Métodos 

O experimento foi realizado no Colégio Agrícola Estadual Manoel Moreira Pena (Foz 
do Iguaçu, PR) em parceria com o curso de Zootecnia da Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná, Campus de Marechal Cândido Rondon, PR. 

O experimento foi realizado em um delineamento inteiramente casualizado, onde se 
avaliou diferentes estratégias de ensilagem. Os tratamentos testados foram: terço superior da 
rama de mandioca picado (TSP); rama de mandioca picada (RMP); terço superior da rama de 
mandioca inteiro (TSI). A variedade de mandioca utilizada foi a “Baianinha” e as ramas 
utilizadas foram colhidas manualmente de uma gleba de terra pertencente ao Colégio 
Agrícola Estadual Manoel Moreira Pena. O plantio da mandioca foi realizado em outubro de 
2014 e o corte para as análises em junho de 2015. Para os tratamentos cujo material era 
picado, esse procedimento foi realizado por meio de ensiladeira tratorizada. Quatro amostras 
referentes a cada tratamento foram coletas antes da ensilagem em sacos plásticos estéreis 
mantidos sob refrigeração e encaminhadas para o Laboratório de Microbiologia da Unioeste.  

As análises microbiológicas foram determinadas a partir de técnicas de cultura de 
acordo com Silva et al. (1997). Para isso, 25 g de amostra foram adicionadas a 225 mL de 
água destilada estéril e mantidas em agitação. A partir desta solução foi pipetado 1 mL em 
sucessivas diluições de 10-1 a 10-9, utilizando-se tubos de ensaio contendo 9 ml de água 
destilada. Posteriormente a partir dos extratos diluídos foi realizada semeadura nas placas 
utilizando 0,1 mL por placa para as análises de bactérias láticas e Clostridium e 1mL por 
placa para a análise de enterobactérias.  

Para a contagem de enterobactérias, amostras foram mantidas em placas com Violet 
Red Bile Agar (Oxford) sob incubação a 35°C por 24 horas. Para Clostridium utilizou-se o 
meio de cultura Reinforced Clostridial Agar e as placas com foram mantidas em incubação 
anaeróbia utilizando incubadoura com sistema de CO2 a 35°C por 24 horas. As bactérias 
ácido láticas foram semeadas em Agar MRS (De Man, Rugosa e Sharpe), e incubadas por 48 
horas em estufa à temperatura de 37°C.  

Após o período de incubação, as colônias foram contadas com auxílio de um contador 
de colônias e os resultados obtidos foram convertidos para log de base 10. Os dados foram 
submetidos a análise de variância e Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Resultados e Discussão 
A população de bactérias láticas, Clostridium e enterobactérias não diferiram entre os 

tratamentos apresentando valores médios de 3,76; 4,41 e 3,13 log UFC/g (Tabela 1). A 
ausência de significância está atrelada ao fato de que a rama de mandioca utilizada nos 
distintos tratamentos era da mesma variedade e foi colhida da mesma área territorial, 
apresentando assim, uma população de bactérias epifíticas semelhantes. 

A quantidade de bactérias láticas para todos os tratamentos permaneceu abaixo de 8,0 
log UFC/g, valores acima deste, estão descritos por McDonald (1991) como ideais para uma 
rápida redução no pH e consequente conservação do material quando ensilado. É possível que 
os tratamentos que tenham passado pelo processo de picagem apresentem uma redução de pH 
mais eficiente. Os valores médios de pH obtidos neste estudo foram de 5,61; 5,51 e 6,69 para 
os tratamentos TSP, RMP e TSI respectivamente. Faustino et al. (2003) obtiveram valores de 
pH de 4,27 e 4,93 para silagens do terço superior de ramas de mandioca triturada e inteira, 
respectivamente, o que ocorreu devido a maior facilidade dos microrganismos acessarem os 
açúcares solúveis para a fermentação quando o material foi triturado.  

Atenção especial deve ser dada a população de Clostridium, pois em casos em que o 
material ensilado apresente baixo teor de matéria seca (MS), como é o caso das silagens de 
rama de mandioca, estas bactérias proliferam-se degradando a proteína e o ácido lático e 
produzindo ácido butírico (McDonald, 1981), que pode influenciar negativamente no 
consumo da silagem pelos animais e prejudicar o processo de fermentação. 
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As enterobactérias presentes na rama de mandioca antes da ensilagem apresentaram 
valores médios de 3,76 log UFC/g. De modo geral, as enterobactérias não exercem grande 
influência na qualidade da silagem, pois tendem a reduzir sua população a medida que o pH 
da silagem reduz, no entanto há de se considerar que estas bactérias competem com as 
bactérias láticas pelos açúcares solúveis no início do processo de fermentação (Jobim et al., 
1999). 

 
Tabela 1- Análise microbiológica (log UFC/g) da parte aérea da mandioca submetida a 
diferentes estratégias de corte para ensilagem 

Variáveis Tratamentos EPM4 P value 

TSP1 RMP2 TSI3 

Bactérias láticas 3,65a 3,30a 4,33a 0,39 0,2255 

Clostridium 4,36a 5,07a 3,80a 0,45 0,1897 

Enterobactérias 3,46a 2,98a 3,05a 0,46 0,7439 
Letras diferentes na mesma linha diferem estatisticamente pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
1TSP: terço superior picado; 2RMP: rama de mandioca picada; 3TSI: terço superior inteiro; 4EPM: erro padrão da 
média  
 

Conclusão 

As diferentes estratégias de processamento da rama de mandioca para ensilagem não 
alteraram a população de bactérias láticas, Clostridium e enterobactérias. 
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Temática: Processamento e Agroindústria 
 

Resumo 

O amido é o maior componente encontrado na mandioca, sendoa mesma uma das 
principais fontes de amido do mundo, ao lado do milho, batata e batata doce, sendo que estes 
amidos apresentam características específicas de cada fonte. O objetivo desse trabalho foi 
realizar a caracterizaçãofísico-química, comportamental e estrutural do amido nativo 
comercial de mandioca, a fim de apresentar as possibilidades de análises e estudos deste 
amido.O amido nativo comercial de mandioca apresentou tamanho médio dos grânulos de 15 
a 20µm, com superfície lisa e formatos irregulares, com predominância de grânulos em 
formato côncavo-convexo. O teor de amilose foi de 20,09% e o grau de cristalinidade de 
34,02%, apresentando padrão cristalino tipo A. O amido apresentou temperatura de 
gelatinização de 65,57ºC, alto valor de massa molecular e proporção de cadeias curtas de 
amilopectina. As análises realizadas evidenciam que o amido comercial analisado apresenta 
propriedades semelhantes às reportadas pela literatura. 

 
Palavras Chave:propriedade de pasta, gelatinização, cristalinidade, amilose, MEV. 
 
 

Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é originária da América do Sul, no entanto, 
atualmente é cultivada nas regiões tropical e subtropical da Ásia, África e América Latina. A 
produção mundial em 2013 foi estimada em aproximadamente 276,5 bilhões de toneladas, 
sendo a Nigéria o principal produtor, seguido de Tailândia, Indonésia e Brasil (FAO, 2015). A 
produção total mundial de amido está estimada em aproximadamente 60 milhões de toneladas 
por ano, a partir de diversas matérias primas, sendo o milho a principal delas, correspondendo 
a 52% do total, seguido de mandioca, batata, trigo e batata doce (LMC INTERNATIONAL, 
2011).O Brasil é o quinto maior produtor mundial de amido, destacando-se como o segundo 
maior produtor de amido de mandioca, a qual foi de 473,72 mil toneladas, em 2013 (ABAM, 
2014). 

O amido de mandioca apresenta características físico-químicas de grande interesse 
industrial.Este amido quando aquecido em água este amido apresenta alta viscosidade a 
quente, alta viscosidade de quebra e baixa tendência a retrogradação. Sua pasta é transparente 
e apresenta boa claridade. Apresenta temperatura inicial de gelatinização baixa e forma gel 
pouco estável, no entanto sua baixa temperatura de pasta, sabor neutro, baixa tendência a 
retrogradação, e alta claridade da pasta o torna um bom ingrediente para utilização em 
produtos alimentícios (SERRANO &FRANCO, 2005). 

Este trabalho teve como objetivo realizar a caracterização físico-química, 
comportamental e estrutural do amido nativo comercial de mandioca, a fim de apresentar as 
possibilidades de análises e estudos deste amido. 
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 Material e Métodos 

 O amido nativo comercial de mandioca utilizado foi doado pela empresa Lotus 
Indústria Alimentos Ltda. As análises foram realizadas nos laboratórios do CERAT/UNESP, 
do departamento de Cereais do IBILCE/UNESP e no departamento de ‘Food Science and 
Human Nutrition’ da Universidade do Estado de Iowa/EUA. 

O aspecto geral dos amidos foi observado por um microscópio eletrônico de 
varredura, da marca Jeol JSM-330 A “Scanning microscope” e a distribuição de tamanho de 
grânulos foi determinada através de um aparelho determinador de distribuição de tamanho de 
partículas, Mastersizer, baseado no espalhamento de luz (Lase Scattering Spectrometer 
Mastersizer S, modelo MAM 5005 - Malvern Instruments Ltd., Malvern, UK).O amido nativo 
comercial foi previamente desengordurados conforme descrito por Franco et al. (2002a), e em 
seguida realizou-se as análises de teor de amilose aparente a partir da afinidade por iodo, 
determinada em um titulador potenciométrico automático (716 SM Titrino, Metrohm, 
Herisau, Switzerland) conforme descrito por Kasemsuwam et al. (1995).A cristalinidade do 
amido foi analisada utilizando-se difractômetro de raio-X da marca Rigaku Rotaflex (modelo 
RU 200 B) ea cristalinidade relativa foi determinada segundo método de Nara e Komiya 
(1983). 

As propriedades de pasta foram determinadas através do “Rapid Visco Analyser” 
(RVA), série 4, da “Newport Scientific” com auxílio do programa “Thermocline for 
Windows”, segundo método descrito no manual do fabricante (NEWPORT SCIENTIFIC, 
1998). As propriedades térmicas de gelatinização foram analisadas através do Calorímetro 
Diferencial de Varredura (DSC) Pyris 1 - (Perkin Elmer - USA), seguindo a metodologia 
descrita por Franco et al. (2002b).A determinação da massa molar e raio de giro da 
amilopectina foi realizada a partir da amostra preparada segundo a metodologia descrita por 
Yoo e Jane (2002), empregando-se as técnicas de cromatografia por exclusão de tamanho de 
alta performance (HP 1050 series, Hewlett Packard, EUA), acoplada ao espalhamento de luz 
laser com multiângulos (Dawn DSP, Wyatt Technology, EUA) e um detector de índice de 
refração (G1362A, Agilent, EUA) (HPSEC-MALLS-RI). Para obtenção e interpretação dos 
resultados o software utilizado foi o ASTRA versão 4.7.07 (Wyatt Technology, EUA). Para a 
determinação da distribuição dos comprimentos das cadeias ramificadas da amilopectina, as 
mesmas foram separadasatravés de cromatografia de permeação em gel (GPC) (SONG e 
JANE, 2000), em seguida foram analisadas através de eletroforese capilar de fluorescência 
(PACE MDQ, Beckman Courter, Fullerton, USA) (MORREL; SAMUEL; O’SHEA, 1998). 

 

Resultados e Discussão 
O amido de mandioca apresentou distribuição de tamanho de partículas variado, de 5 

a 40µm, sendo que a maior frequência foi apresentada entre 15 a 20µm, a superfície média foi 
de 13,91µm.Osgrânulos do amido quando observados em microscópio eletrônico de varredura 
apresentaram formatos irregulares, com predominância de grânulos em formato côncavo-
convexo com poucas depressões. 

O teor de amilose é um dos maiores atributos de qualidade do amido e determina 
diversas propriedades do amido e, eventualmente, a utilização final do mesmo, o qual tem 
sido assunto de grande investigação (SRICHUWONG e JANE, 2007). O amido nativo 
comercial de mandioca apresentou teor de amilose aparente de 20,09±1,3, dentro do range 
encontrado por Rolland-Sabaté et al. (2012) analisando quatro diferentes variedades, 16,8 a 
21,5%, e apresentou padrão cristalino tipo A, com grau de cristalinidade de 34,02%, 
semelhante ao encontrado na literatura (ROCHA et al., 2011). 

Através da análise propriedade de pasta se observa as mudanças que ocorrem nos 
grânulos de amido durante a gelatinização e a retrogradação, como na viscosidade das 
suspensões, as quais são determinantes no comportamento de pasta, sendo essa uma 
característica muito importante para a aplicação industrial desses amidos. A análise das 
propriedades de pasta apresentou um amido com pico de viscosidade 86,48 RVU, viscosidade 
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de quebra 172,96RVU e viscosidade final 293,46RVU (1RVU=12cP). Na análise de 
propriedade térmica, o amido de mandioca apresentou temperatura inicial de gelatinização de 
59,35ºC, temperatura de pico de 65,57ºC e temperatura final de 73,74ºC, a variação de 
temperatura de 14,25ºC e a variação da entalpia de 14,39 Jg-1.  

A massa molecular da amilopectinafoi de 4544,0x108±108,9 e o raio de giro 
315,7±1,5. Esses resultados são consistentes com estudos anteriores, os quais reportaram que 
altos valores de massa molecular correspondem a amido com padrão cristalino tipo A 
(ROCHA et al., 2011). O amido nativo apresentou uma distribuição das cadeias laterais da 
amilopectina característica, com grau de polimerização (DP) 6-12 de 36,72±0,23, DP 13–24 
de 37,61±0,56, confirmando o padrão de cristalinidade, pois de acordo com Hizukuri et al. 
(1983) amido com padrão tipo A de cristalinidade apresentam maiores porções de cadeias 
curtas. Também apresentou DP 25–36 de 10,94±0,04, DP>37 de 14,73±0,83 e a média das 
cadeias foi de 20,85±0,31, apresentando um ombro característico entre DP 18-24, resultados 
semelhantes ao reportado por Jane et al. (1999).  

 

Conclusão 

O amido nativo comercial de mandioca analisado apresentou propriedades 
semelhantes aos reportados pela literatura, com potencialidade de aplicabilidade em diversos 
produtos. 
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Temática: Processamento e agroindústria. 

Resumo  

 A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que mais de 55% da energia 
ingerida pelo homem seja proveniente de carboidratos, o que faz com que estudos sobre os 
tipos de carboidratos e seus benefícios à saúde sejam de extrema importância. A partir da 
década de 80, observou-se que uma fração do amido escapava da digestão no intestino 
delgado e chegava ao cólon, proporcionando efeitos fisiológicos benéficos ao organismo. 
Sendo a farinha fermentada de mandioca uma excelente fonte de carboidrato e promissora 
fonte como matéria prima para a extrusão, o presente trabalho avaliou os parâmetros de 
extrusão sobre o conteúdo de amido resistente, volume específico e textura em snacks obtidos 
a partir de farinha fermentada de mandioca. Os resultados demonstram que a rotação da rosca 
apresentou efeito negativo sobre o conteúdo de amido resistente e sobre o volume específico. 
Já a textura apresentou efeito linear negativo para a umidade e quadrático negativo para a 
temperatura. 
 
Palavras Chave: Puba, extrusão, tecnologia, amido resistente. 

Introdução 

O Brasil, dentro do cenário mundial, destaca-se como um dos maiores produtores de 
mandioca, sendo que, quase que sua totalidade é destinada à produção de farinha, além do 
mais, o Brasil é o único país da América Latina que consome farinha de mandioca em 
quantidades expressivas (CHISTÉ & COHEN, 2011; VILPOUX, 2003).  

Em contexto geral, existem três grandes grupos básicos de farinha de mandioca: 
farinha seca, farinha d’água e a farinha mista. A farinha seca é a mais difundida e consumida 
no país, a farinha d’água é o produto da fermentação natural das raízes sadias de mandioca e a 
farinha mista é o resultado da mistura, em proporções variadas, das farinhas seca e d’água. 

A fermentação da mandioca consiste no amolecimento das raízes, realizado em águas 
paradas ou em igarapés, objetivando conferir as raízes características sensoriais peculiares. 
Entretanto, a farinha não é um produto muito valorizado, tornando sua utilização interessante 
na fabricação de produtos de maior valor agregado, como é o caso dos produtos extrusados 
(VILPOUX, 2003; ASCHERI et al., 2000). 

Atualmente, o consumidor busca alimentos benéficos à saúde, tais como: diet/light, 
orgânicos e os alimentos funcionais.  Hoje em dia, a tendência em alimentos uniu quatro 
grandes frentes: conveniência, autenticidade, prazer e a saúde. Com o passar dos anos 
ocorrem mudanças fisiológicas do organismo e, certas doenças podem surgir, dentre elas, o 
câncer de cólon, terceiro lugar dentre os tipos, em mortalidade, relacionando-se diretamente 
com a alimentação (PEREIRA, 2007). 

Neste aspecto, os amidos resistentes têm atraído grande interesse pelo benefício 
proporcionado à saúde e suas propriedades funcionais. Estudos apontam que os amidos 
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resistentes têm demonstrado propriedades semelhantes a fibras, apresentando benefícios 
fisiológicos em humanos e com potencialidade em prevenção de doenças (PEREIRA, 2007). 

As indústrias processadoras de mandioca tem interesse em introduzir tecnologias 
visando à diversificação e o desenvolvimento de produtos alimentícios (LUSTOSA et al., 
2010). Podendo, a farinha fermentada de mandioca ser uma promissora fonte para obtenção 
de alimentos funcionais, o presente trabalho objetivou-se avaliar o efeito dos parâmetros 
operacionais de extrusão no conteúdo de amido resistente, textura e volume específico. 

 Material e Métodos 

Foram utilizados produtos extrusados tipo snacks formulados a partir da farinha de 
mandioca tipo d’água. Os snacks foram caracterizados quanto ao conteúdo de amido 
resistente, textura e volume específico. Todas as análises foram realizadas em triplicatas e os 
dados foram analisados pelo programa SAS. Para a construção das superfícies de resposta, 
duas variáveis independentes variaram dentro das regiões estudadas e a terceira foi mantida 
fixa no ponto central.  
 Inicialmente a farinha d’água teve seu teor de umidade condicionado para 12, 13,5, 
16, 17,5 e 20%, adicionando-se água deionizada, conforme equação: Y = (Uf-Ui) x P / 100 - 
Uf. Onde: Y= quantidade de água em mL; Uf = umidade desejada; Ui = Umidade inicial; P = 
Peso da amostra (g). 

A extrusão foi realizada em uma linha completa de extrusão IMBRA-RX da 
Inbramaq S/A. Os parâmetros variáveis de processamento foram: temperatura de extrusão na 
terceira zona; umidade e rotação da rosca. O planejamento experimental seguiu o 
delineamento ‘central composto rotacional’ com três fatores (umidade da amostra, 
temperatura de extrusão e rotação da rosca) e cinco níveis, totalizando 20 tratamentos. O 
valor de α foi calculado em função do número de variáveis independentes (n=3). Definido 
pela equação: α = (2n)1/4 = (23)1/4 = 1,682. A temperatura de extrusão variou entre 65 a 115°C, 
o percentual de umidade entre 16 a 24% e a rotação da rosca variou entre 205 a 255 RPM. 
 O conteúdo de amido resistente foi determinado pelo método da glicose oxidase, 
sendo a absorbância medida em espectrofotômetro a 505nm (GOÑI et al., 1996). Para a 
determinação da textura foram analisados 6 snacks de cada tratamento em um Texture 
Analyser TA.XT.Plus – Stable Micro Systens, onde foi determinada a força necessária para o 
cisalhamento completo dos snacks em célula tipo “Warner Bratlzler”, acoplado a uma célula 
de carga 50kg, ponteira PROB-P75. A determinação do volume específico foi realizada pelo 
método de deslocamento de massa, mensurando o volume de painço deslocado, conforme 
equação: VE = v/p. Onde: VE – volume específico (mL/g); v – volume (mL) e p = massa (g). 

Resultados e Discussão 
O conteúdo de amido resistente (AR) na farinha fermentada de mandioca antes do 

processo de extrusão mostrava presença de 11,2% de AR, após a extrusão, sob as condições 
experimentais adotadas, o conteúdo de AR variou entre 5,8 a 8,3% como demonstrado na 
Figura 1a. A análise dos coeficientes de regressão demonstrou influência significativa apenas 
da rotação da rosca sobre o conteúdo de amido resistente (Tabela 1). Nas condições 
intermediárias de rotação, a farinha fermentada, sofre menor ação de cisalhamento, 
acarretando menor decréscimo no conteúdo de amido resistente.  

O processamento por extrusão tende a proporcionar maior digestibilidade aos amidos, 
desestruturando parcialmente ou completamente sua ordem cristalina e molecular com 
subsequente gelatinização dos grânulos. O rompimento dos grânulos proporciona maior 
acessibilidade das enzimas. Entretanto, estando às cadeias de amilose e amilopectina 
dispersas e hidratadas no meio, com o resfriamento, ocorre uma reorganização molecular, 
podendo aderir estabilidade à digestão enzimática (HAGENIMANA  et al., 2006; HTOON et 
al., 2009). 

Avaliando o efeito da extrusão sobre o conteúdo de AR em farinha de trigo, Kim et 
al. (2006), verificaram que o conteúdo de amido resistente aumentava com o aumento da 
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umidade, pois, a umidade age como plastificante para a retrogradação do amido e esta é 
maximizada em elevadas umidades, entretanto, não foram verificadas influência  do conteúdo 
de umidade sobre o teor de AR na farinha fermentada de mandioca utilizada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Efeito dos parâmetros de extrusão sobre o conteúdo de amido resistente (a); 
volume específico (b) e textura (c). 
 
Tabela 1: Coeficientes de regressão obtidos para os parâmetros: amido resistente (A.R.), 
volume específico (V.E.) e textura (D). 

 Int. T U RR T*T U*U RR*RR T*U T*RR U*RR R2 
A.R. 8,01 -0,29 -0,07 -0,05 -0,06 -0,19 -0,64** 0,42 0,14 0,39 0,78 
V.E. 10,02 -0,12 -1,59** 0,24 -0,66 -0,72 -1,32** 0,18 -0,20 0,40 0,79 

D 3,95 -0,12   -0,38***  -0,07 -0,23** -0,07  0,07 0,15 0,04 -0,30** 0,90 
Int. – Intercepto; T – temperatura; U – umidade; RR – rotação da rosca; AR - Amido resistente; V.E. - 
volume específico; D - textura. ** p≤0,05 e ***p≤0,001 

 
O volume específico é um parâmetro volumétrico associado com a dureza, 

solubilidade e absorção de água em produtos extrusados, correlacionando diretamente com a 
expansão axial e radial e negativamente com a densidade (FERRARI et al., 2014). O volume 
específico dos extrusados variou entre 4,2 a 10,9 mL.g-1. A análise dos coeficientes de 
regressão demonstrou efeito linear para a umidade e quadrático negativo para a rotação da 
rosca (Tabela 1). Verificou-se que os snacks com maiores volumes específicos foram obtidos 
em baixas umidades e rotações intermediárias da rosca (Figura 1b). No momento em que 
ocorre a extrusão, elevado conteúdo de água pode agir como plastificante, deixando o produto 
extrusado mais denso, comprimindo o crescimento das bolhas diminuindo sua expansão 
(DING et al., 2005).  

A textura dos extrusados variou entre 2,79 a 4,80 kg.f. A análise de regressão 
demonstrou efeito linear negativo para a umidade e efeito quadrático negativo para a 
temperatura (Tabela 1). Nas condições de baixa umidade e temperaturas intermediárias de 
extrusão foram obtidos snacks com maiores índice de dureza (Figura 1c). O aumento da 
temperatura de extrusão proporciona perda de viscosidade, através da fluidez do material 
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fundido, favorecendo a formação de bolhas originando snacks com baixa densidade e elevada 
crocância.  

Conclusão 

Em condições intermediárias de rotação da rosca, o conteúdo de amido resistente 
sofreu menor degradação, já, em conjunto a baixas umidades acarretaram os maiores índices 
de volume específico. Contudo, as maiores texturas para os extrusados foram obtidos em 
baixas umidades e temperaturas medianas.  
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Temática: Processamento e agroindústria.  
 

Resumo  

O desenvolvimento de produtos alimentícios a base de raízes tropicais, desperta o 
interesse de produtores rurais e industriais, possibilitando maior valorização da cadeia 
produtiva. A tecnologia de extrusão vem ganhando mercado no desenvolvimento desses 
produtos, pois, o processo, permite obter modificações e produtos com características 
variadas e específicas. Neste trabalho avaliou-se o efeito da umidade sobre o índice de 
solubilidade em água (ISA) e índice de absorção de água (IAA) de amido de mandioca 
modificado fisicamente por extrusão termoplástica. O processo de extrusão foi realizado em 
extrusor mono rosca com capacidade de 50 kg.h-1 e os parâmetros fixos do processo foram 
temperaturas na 1ª, 2ª e 3ª zonas do canhão de extrusão (25, 45 e 90ºC, respectivamente) e 
rotação da rosca (230 RPM). O parâmetro umidade do amido de mandioca variou entre 13 e 
24%. Os resultados encontrados, diante do processo operacional adotado, demonstram que o 
aumento da umidade proporciona a elevação do índice de solubilidade em água com 
tendência à redução na condição de maior umidade e efeito diretamente inverso sobre a 
absorção de água a frio.  
 
Palavras Chave: Manihot esculenta, amido, extrusão, processamento.  
 

Introdução 

A ampliação do mercado para o amido de mandioca passa pela necessidade do 
produto atender diversas demandas de parâmetros físico-químicos e tecnológicos de 
qualidade exigidos pelas empresas compradoras dessa matéria-prima.  

A extrusão é um processo de cozimento contínuo em etapas que combinam força de 
cisalhamento, alta pressão e temperatura em curto período de tempo e é um dos vários 
processos usados para produzir amidos pré-gelatinizados (CARVALHO et al., 2010; BERK, 
2009; VARGAS-SOLÓRZANO et al., 2014). 

A tecnologia de extrusão, quando comparada às demais formas de modificação física 
de amidos, apresenta benefícios como versatilidade, baixo custo, produtividade e qualidade 
elevadas, além de permitir a transformação da matéria prima em alimentos industrializados 
prontos para o consumo e o enriquecimento do alimento com vitaminas e minerais (SILVA, 
et al., 2011; SOUZA & LEONEL, 2010). 

No amido, o processo de extrusão, de acordo com as características estruturais e 
físico-químicas próprias desse polímero, e com os parâmetros operacionais, provoca 
transformações químicas que favorecem modificações do grânulo, favorecendo a solubilidade 
e a viscosidade a frio (CHEFTEL, 1986). De modo geral, o processo de extrusão expõe sítios 
ativos de adsorção de água, tais como: OH- e COO- disponibilizando meios para ligações de 
hidrogênio alterando a solubilidade e absorção de água (BOUVIER, 2001), sendo uma 
importante característica para aplicação em alimentos instantâneos. 
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Os índices de solubilidade em água (ISA) e de absorção de água (IAA) são 
importantes parâmetros ligados à estimativa do comportamento do material, se futuramente 
processado para utilização como ingrediente em produtos diversos (OIKONOMOU & 
KROKIDA, 2012). 

Considerando a importância do mercado de amido de mandioca para o Brasil, bem 
como, a inovação do uso da extrusão como método de modificação física de amidos, este 
trabalho teve por objetivo avaliar a influência da umidade inicial do amido na modificação 
por extrusão sobre a solubilidade e absorção de água.  

Material e Métodos 

O amido utilizado no experimento foi fornecido pela Fecularia Flor de Lotus, situada 
na cidade de Cândido Mota - SP, Brasil. A extrusão foi efetuada em uma linha completa de 
extrusão IMBRA-RX da Inbramaq S/A, sendo realizadas três repetições por tratamento. Os 
parâmetros fixos de processamento foram: taxa de compressão da rosca (3:1), taxa de 
alimentação (150 g/min), abertura da matriz (3 mm), temperaturas na 1ª (25ºC), 2ª (45ºC) e 3ª 
(90ºC) zona de extrusão e rotação da rosca (230 RPM). Como parâmetro variável a umidade 
variou de 13 a 24%, em um total de quatro tratamentos. O ajuste da umidade foi efetuado com 
água deionizada conforme equação: Y = (Uf - Ui)*Pa / 100 - Uf. Onde: Y = quantidade de 
água (mL); Uf = umidade final; Ui = umidade inicial e Pa = massa da amostra (g). Após o 
processo de extrusão as amostras dos amidos modificados foram levadas para a estufa a 55ºC 
para a estabilização da umidade e, posteriormente, acondicionadas em embalagens plásticas 
lacradas para a realização das análises.  

O índice de solubilidade em água (ISA) e o índice de absorção de água (IAA) dos 
amidos extrusados foram determinados conforme metodologia de Anderson et al. (1969). O 
índice de solubilidade em água (ISA) foi calculado segundo equação: ISA = PRE*3/Pa x 100. 
Onde: ISA = índice de solubilidade em água (%); Pa = massa da amostra (g) e PRE = peso do 
resíduo da evaporação (g). O índice de absorção de água (IAA) foi calculado segundo 
equação: IAA = PRC/Pa – PRE. Onde: IAA – índice de absorção de água (g gel.g-1); PRC = 
peso do resíduo de centrifugação (g); Pa = massa da amostra (g). As análises foram realizadas 
em triplicata. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e o efeito da umidade sobre 
os parâmetros analisados foi avaliado pela análise de regressão e realizada análise de 
correlação simples entre a umidade e os parâmetros avaliados. 

 

Resultados e Discussão 
O ISA está relacionado à quantidade de sólidos solúveis em uma amostra seca 

permitindo verificar o grau de severidade do tratamento, em função da degradação, 
gelatinização, dextrinização e consequentemente, solubilização do amido (FILLI et al., 2010). 

Os índices de solubilidade em água (ISA) dos amidos extrusados variaram entre 
63,23 a 89,78%, valores superiores ao encontrado para o amido de mandioca antes do 
processo de extrusão (1,44%). Baixos valores para o índice de solubilidade em água também 
foram reportados por Leonel et al. (2009) e Mesquita et al. (2013) para amidos de mandioca 
nativo, corroborando com os resultados encontrados.    

Um aumento na quantidade de amido dextrinizado durante a extrusão resulta no 
aumento do índice de solubilidade do produto. O menor índice foi obtido na extrusão do 
amido com menor umidade inicial (16%) e o maior índice no amido com umidade de 24%. O 
modelo de regressão adotado foi significativo para o ISA (Figura 1a), sendo observado efeito 
exponencial da umidade para o parâmetro avaliado. Este efeito pode ser devido à dispersão 
das moléculas de amilose e amilopectina como consequência da gelatinização do amido de 
mandioca, a qual é favorecida pela elevada umidade e temperaturas acima de 60ºC. 
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Figura 1: Efeito da umidade sobre os parâmetros ISA (a) e IAA (b). Equações de regressão para 
extrusados de amido de mandioca em diferentes níveis de umidade. **p≤0,01 e ***p≤0,001. 
 

Os índices de absorção de água (IAA) variaram entre 1,50 a 2,29 g gel.g-1, 
respectivamente para amidos com umidade de 16% e 24%, (p≤0,01) (Figura 1b), 
evidenciando aumento da absorção com o aumento da umidade. Contudo, estes valores não 
foram muito superiores aos obtidos no amido nativo, o que somado ao aumento significativo 
observado para o ISA após a extrusão, indica maior severidade de processamento nas 
condições de maior umidade. O Índice de Absorção de Água (IAA) está relacionado à 
disponibilidade de grupos hidrofílicos (-OH e COO-) em se ligar às moléculas de água, e com 
a capacidade das moléculas de amido em formar gel; sendo que somente os grânulos de 
amido, gelatinizados, absorvem água em temperatura ambiente e incham.  
 

 Conclusão 

Fixando a temperatura da zona de extrusão em 90°C e a rotação da rosca em 230 
RPM, os índices de solubilidade e absorção de água são favorecidos com o aumento dos 
níveis de umidade.  
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Temática: Processamento e agroindústria.  
 

Resumo  

A utilização mundial da mandioca deverá atingir cerca de 290 milhões de toneladas 
em poucos anos. As propriedades reológicas do amido podem ser melhoradas ou adaptadas a 
necessidades tecnológicas específicas através de modificações físicas, químicas, enzimáticas 
ou genéticas. A fosfatação é um método químico muito utilizado para a modificação do 
amido, sendo a presença de fósforo nas moléculas um importante fator na variação das 
propriedades funcionais, incluindo a gelatinização e a retrogradação. Deste modo, este 
trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência da modificação química por fosfatação em 
amido de mandioca (Manihot esculenta Crantz). O amido de mandioca nativo foi fosfatado 
pela mistura dos sais fosfato de sódio monobásico anidro (NaH2PO4) e fosfato de sódio 
dibásico anidro (Na2HPO4) totalizando sete tratamentos em diferentes concentrações molares.  
Foram determinados o teor de fósforo e o grau de substituição (DS). Os teores de fósforo e o 
grau de substituição apresentaram valores crescentes com o aumento da adição dos sais de 
fosfato ao amido de mandioca, sendo que nas maiores concentrações testadas os valores finais 
ultrapassaram o permitido na legislação. Sendo assim, a fosfatação do amido de mandioca 
pelo método utilizado mostrou-se eficiente. 
 
Palavras Chave: modificação química, fosfato de sódio, grau de substituição. 

Introdução 

A mandioca é um alimento básico, consumido por milhões de habitantes em todo o 
mundo. Seu amido possui sabor agradável, alta claridade de pasta e apresenta características 
físico-químicas de grande interesse, podendo ser empregado como ingrediente/ insumo na 
indústria de alimentos, embalagem, cola, mineração, têxtil, farmacêutica, madeireira e de 
papel (DEMIATE; CEREDA, 2000). 

Segundo Batista, Silva e Liberato (2010) modificações químicas são frequentemente 
realizadas nos amidos para alterar suas propriedades naturais a fim de que eles possam ser 
utilizados em aplicações alimentícias ou industriais. A modificação química do amido de uma 
determinada espécie pode ser utilizada para melhorar suas propriedades funcionais, e deste 
modo, estabilizar os grânulos diante de processos como aquecimento severo, corte, 
congelamento e descongelamento ou estocagem 

Em sistemas alimentícios, os amidos modificados por fosfatação são bons 
estabilizadores de emulsão, relativamente claros e utilizados como substitutos de gordura. 
Além disso, o amido fosfatado adquire boa estabilidade em temperaturas baixas, 
possibilitando seu uso em produtos congelados. As propriedades dos amidos fosfatados são 
dependentes do grau de substituição, tipo de amido, tempo e temperatura de reação 
(SANTOS, 2012; STAHL et al., 2007). 

Deste modo, este trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência da modificação 
química por fosfatação em amido de mandioca (Manihot esculenta Crantz). 

 



 

09 a 13 de Novembro de 2015, Foz do Iguaçu - PR. 

 

 Material e Métodos 

O trabalho foi desenvolvido no Centro de Raízes e Amidos Tropicais, UNESP- 
Botucatu. O amido de mandioca nativo foi doado pela Lotus Comércio e Indústria de 
Produtos de Mandioca LTDA., localizada na cidade de Cândido Mota, estado de São Paulo. 

O amido nativo foi fosfatado utilizando-se o método descrito por Passauer, Bender e 
Fischer (2010) com pequenas alterações. A mistura de fosfato de sódio monobásico anidro 
(NaH2PO4) e fosfato de sódio bibásico anidro (Na2HPO4) com diferentes razões molares 
(Tabela 1) foi dissolvida em 20 mL de água deionizada a 35°C, com pH final da solução entre 
5 e 8. Foram realizados sete tratamentos (T1, T2, T3, T4, T5, T6 e T7) sendo o T1 o 
tratamento sem modificação, ou seja, o amido nativo de mandioca. 

 
Tabela 1. Quantidade de fosfato de sódio utilizado para cada tratamento. 

Tratamento Razão molar fosfato/amido NaH2PO4 (g) 1 Na2HPO4 (g) 1 

1 0.00:0 0,00 0,00 
2 0.15:1 0,60 0,54 
3 0.23:1 1,20 0,60 
4 0.42:1 2,40 0,89 
5 0.84:1 4,80 1,70 
6 1.26:1 7,20 2,56 
7 1.63:1 9,60 2,98 

1Quantidade de NaH2PO4 e Na2HPO4 utilizados para 10 gramas de amido. 
 
Foram pesados 10 g de amido, o qual foi suspenso na solução de sal e essa mistura 

agitada. A suspensão foi filtrada por filtração a vácuo. Em seguida, a massa filtrada foi 
desintegrada e seca durante 24 horas a 55 °C em uma estufa com circulação forçada de ar. A 
mistura seca foi pulverizada em almofariz e seca a 65 °C durante 90 minutos. 

Para efetuar a fosfatação, essa mistura foi aquecida a uma temperatura de 150 °C 
durante 3 horas em estufa. O produto foi resfriado e suspenso em metanol 50% e a suspensão 
agitada durante 30 minutos a fim de remover os compostos que não entraram na reação. O 
produto foi recuperado através de filtração a vácuo e, em seguida, desidratado por lavagem 
com etanol anidro.  

O amido fosfatado foi suspenso em água deionizada e posteriormente recuperado por 
floculação com acetona. O precipitado foi recuperado através de filtração a vácuo, e a água e 
a acetona liberadas por lavagem com etanol anidro. Este produto foi seco em estufa com 
circulação forçada de ar a 45 °C por 24 horas, pulverizado em almofariz e passado em 
peneira. 

O teor de fósforo foi determinado conforme metodologia descrita por Malavolta et al. 
(1974), obtidos em porcentagem. O grau de substituição (DS) da modificação foi calculado de 
acordo com a equação: DS = 162 P/ (3100 – 103 P), onde P é a porcentagem determinada de 
fósforo do amido fosfatado; 162 a massa molar da unidade de anidroglucose; 3100 o peso 
atômico do fósforo multiplicado por 100; e 103 a massa molar do fosfato substituinte 
(NaHPO3).  

Todas as análises foram realizadas em triplicata e os dados obtidos foram analisados 
pelo programa estatístico Assistat Versão 7.7, aplicando o teste Tukey ao nível de 5% de 
probabilidade. 

 

Resultados e Discussão 
O Codex Alimentarius preconiza níveis de fósforo não superiores a 0,5% para amido 

de batata e trigo; e 0,4% para aqueles provenientes de outras fontes, como no caso, a 
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mandioca (FAO, 2014). Os tratamentos foram avaliados quanto ao teor de fósforo e ao grau 
de substituição (DS), apresentados na Tabela 2.  
 
Tabela 2. Teor de fósforo e grau de substituição (DS) dos amidos modificados por fosfatação. 

Tratamento Teor de fósforo (%)1 Grau de substituição (DS)1 

1 0,01e  0,00e 

2 0,30d            0,02d 

3 0,39d 0,02d 

4 0,94c 0,05c 

5 1,36b 0,07b 

6 2,05a 0,11a 

7 2,25a 0,12a 

1Média de triplicata ± desvio padrão. Letras iguais na mesma coluna não diferem 
significativamente entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 
 

Os teores de fósforo dos tratamentos T1 (amido nativo), T2 e T3 ficaram dentro do 
limite recomendado para uso em alimentos. No entanto, os tratamentos T4, T5, T6 e T7 
ultrapassaram os valores permitidos pela legislação. O teor de fósforo das amostras 
submetidas à fosfatação foi significativamente superior à nativa, indicando que o processo foi 
efetivo para promover a ligação do fósforo ao amido. 

 Os teores de fósforo apresentaram valores crescentes com o aumento da adição dos 
sais de fosfato ao amido de mandioca. Isto se deve ao fato que os grupos hidroxilas do amido 
são fixos e a sua reatividade depende da disponibilidade de reagentes a eles. Por isso, é 
provável que quanto maior a concentração de reagentes, maior a quantidade de moléculas de 
reagentes disponíveis na proximidade das hidroxilas, dando assim, origem a níveis mais 
elevados de fosfatação (WALY et al., 1994). 

Os resultados do grau de substituição dos amidos apresentaram valores crescentes 
com o aumento dos níveis de fosfato adicionado aos sete tratamentos. 

Limberger et al. (2008) relatam grau de substituição de 0,003 para amido de quirera 
de arroz fosfatado, valor inferior aos encontrados para os amidos de mandioca. De acordo 
com Swinkels (1996) a fosfatação do amido é geralmente operada à DS de 0,02 a 0,15 e o 
produto resultante contém entre 1 e 5% de fósforo. Os amidos fosfatados diferem de seus 
amidos nativos pelas seguintes características: em DS maiores que 0,07 tendem a ser 
dispersos em água fria, e produtos com DS de 0,01 a 0,07 apresentam baixas temperaturas de 
pasta. 

 

Conclusão 

A fosfatação do amido de mandioca mostrou-se eficiente, resultando em amido com 
elevado teor de fósforo e alto grau de substituição. 
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Temática: Processamento e agroindústria.  

Resumo  

O desenvolvimento de sorvete com reduzido teor de gordura e alto teor de fibras é 
direcionado a consumidores que tem buscado produtos mais saudáveis. A indústria de 
sorvetes é uma das que mais utiliza gordura em suas formulações, contendo, em média, 10% 
desse ingrediente. Uma alternativa para enriquecer o sorvete é a utilização de farelo de 
mandioca que tem um alto teor de fibras. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar 
as características sensoriais e físico-químicas de sorvete elaborado com maltodextrina 
comercial de mandioca como substituto de gordura e farelo de mandioca como fonte de fibra. 
Foram utilizados dois tratamentos ambos com a mesma concentração de maltodextrina de 
mandioca em substituição a gordura vegetal hidrogenada, 50%, e concentrações diferentes de 
farelo de mandioca (T1 com 0% e T2 com 10% de farelo de mandioca). Para os dois 
tratamentos, sólidos totais, lipídeos e proteínas não diferiram estatisticamente entre si, valores 
de overrun diferiram significativamente entre si. O tratamento 2 apresentou menor taxa de 
derretimento em comparação ao tratamento 1. Na avaliação sensorial houve diferença 
significativa entre os tratamentos para todos os atributos, aroma, aparência, cor, textura e 
sabor.  
 
Palavras Chave: Alimento funcional; Avaliação sensorial; Overrun; Maltodextrina de mandioca. 

Introdução 

Frente aos benefícios de uma dieta com alto teor de fibra, baixa caloria e 
nutricionalmente balanceada têm ocorrido aumento no consumo de alimentos com essas 
características, levando a incorporação de fibras em vários novos produtos. Durante o 
processo de extração da fécula de mandioca é gerado o farelo, massa ou bagaço, resíduo 
sólido composto pelo material fibroso da raiz e parte da fécula que não foi possível extrair no 
processamento. Este resíduo sólido tem elevados teores de fibra alimentar total, solúvel e 
insolúvel (TROMBINI, LEONEL e MISCHAN, 2013). Além de possuir menor custo, por ser 
um resíduo, o farelo de mandioca pode tornar-se matéria-prima com características 
tecnológicas diferenciadas, para aplicação em alimentos (SOUZA, 2010). 

De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Sorvetes (ABIS) o consumo 
de sorvete de 2003 até 2014 cresceu 90,5%, com um consumo de 1305 milhões de litros 
consumidos no ano de 2014, mostrando que o mercado de sorvetes no Brasil está em 
constante crescimento (ABIS, 2015). A relação do consumo de gordura a doenças 
cardiovasculares provocou o interesse em produtos alimentícios com menor teor de gordura, 
dentro da indústria de alimentos e entre o público em geral (GIESE, 1992). Derivados de 
amidos podem sofrer modificações para serem utilizados como substitutos de gordura, como 
hidrólises ácidas e/ou enzimáticas formando as maltodextrinas (GIESE, 1996). 

Considerando o farelo de mandioca um subproduto da indústria pouco explorado 
como fonte de fibras e a crescente demanda de produtos mais saudáveis, como sorvetes com 
reduzido teor de gordura, este trabalho visou o desenvolvimento e caracterização de sorvete 
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utilizando maltodextrina de mandioca como substituto de gordura e farelo de mandioca como 
fonte de fibras. 

Material e Métodos 

A maltodextrina de mandioca utilizada foi doada pela indústria Agro comercial 
Cassava S/A situada em Rio do Sul – SC e o farelo de mandioca doado pela fecularia Flor de 
Lotus situada em Cândido Mota-SP. Antes de ser utilizado o farelo de mandioca foi seco em 
estufa, triturado em moinho e caracterizado quanto à composição química. Foram 
estabelecidos dois tratamentos, ambos com 50% de maltodextrina de mandioca em 
substituição a gordura vegetal hidrogenada, dos quais o tratamento 1continha 0% de farelo de 
mandioca na formulação e o tratamento 2, 10% de farelo de mandioca, para a produção do 
sorvete sabor creme.  

O início do preparo do sorvete consistiu na pesagem e mistura dos ingredientes 
iniciando-se primeiramente com todos os ingredientes líquidos (leite em pó desnatado 
reconstituído e gordura vegetal hidrogenada) e, em seguida, adicionados o restante dos 
ingredientes, emulsificante, maltodextrina de mandioca, farelo de mandioca, sacarose e 
estabilizante, sendo misturados até a calda se tornar homogênea. A calda foi pasteurizada a 
70°C/30 min. e maturada por um período de 12 horas em refrigeração (4°C). Após esse 
período foi adicionado o aromatizante e a calda foi submetida ao congelamento parcial com 
incorporação de ar em uma produtora descontínua de sorvete (Refrigia) a -18°C/40 minutos. 
O sorvete foi depositado em potes de polipropileno com volume de 2 litros e armazenado em 
freezer a -18°C para completar o endurecimento.  

A partir do sorvete formulado foram realizadas análises físico-quimicas em triplicata 
no Laboratório de Análises do Centro de Raízes e Amidos Tropicais, UNESP, sólidos totais, 
proteína pelo método de Kjeldahl, e lipídios pela metodologia Soxhlet, utilizando 
metodologia oficial A.O.A.C. (1998). A incorporação de ar (overrun) foi determinada por 
meio da pesagem da massa do sorvete antes do processo de congelamento e areação e após 
esse processo (SABATINI et al., 2011). O teste de derretimento (meltingtest) foi realizado de 
acordo com o procedimento descrito por Granger et al. (2005).  

A aceitação sensorial dos sorvetes foi realizada por 60 provadores não treinados. 
Utilizou-se escala hedônica de nove pontos, com os pontos extremos 1 – “Desgostei 
Muitíssimo” e 9 – “Gostei Muitíssimo”, (DUTCOSKY, 1996), avaliando os atributos aroma, 
aparência, cor, textura e sabor. 

Resultados e Discussão 
Os resultados obtidos nas análises dos sorvetes mostram que não houve diferença 

significativa entre as amostras (p<0,05) para os parâmetros sólidos totais, lipídeos e proteínas 
(Tabela 1). A RDC n° 379 de 26 de abril de 1999 (BRASIL, 1999) limita que o valor mínimo 
de proteína presente deve ser de 2,5g.100g-1 e lipídeos deve ser de 8g. 100g-1. Como o sorvete 
produzido obteve redução de gordura na formulação ele não se enquadra aos valores 
estabelecidos pela legislação para lipídeos. De acordo com a Portaria N° 27 de 13 de janeiro 
de 1998 (BRASIL, 1998) que classifica os alimentos como light quando houver uma redução 
de pelo menos 25% na quantidade de um determinado nutriente em relação ao alimento 
tradicional, o sorvete desenvolvido pode ser considerado light, pois houve uma redução maior 
que 70% de lipídeos. Os valores encontrados para sólidos totais encontram-se dentro dos 
teores estabelecidos para sorvetes de creme, mínimo de 32% de sólidos totais preconizados 
pela RDC n° 379 de 26 de abril de 1999 (BRASIL, 1999). 

O volume de ar incorporado pode ser de mais de 50% a um mínimo de 10% a 15% 
(GOFF, 2002), assim os tratamentos alcançaram overrun satisfatório, porém a adição de fibra 
reduziu a incorporação de ar. Dervisoglu e Yazici (2006), usando fibras provenientes de 
frutas cítricas em sorvete observaram que a adição de fibras reduz o overrun obtido nos 
sorvetes, já que as fibras aumentam a viscosidade do “mix”, reduzindo a incorporação de ar. 
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TABELA 1  – Resultados estatísticos obtidos das análises físico-químicas do sorvete. 
 Tratamento 1 Tratamento 2  
Sólidos totais 

 
36,42 ±0,54 a 

 
33,50 ±0,96 a 

 
Lipídeos 

 
1,56  ±0,20 a 

 
1,74 ±0,11  a 

 
Proteínas 3,11 ±0,11  a 

 
3,57 ±0,50 a 

 
Overrun 

 
25,78 ±0,38 a 

 
15,26 ±0,45 b 

 
* Letras diferentes na mesma linha diferem significativamente pelo teste de Tukey (p ≤ 
0,05).Tratamento 1: formulação com 0%de farelo de mandioca; Tratamento 2: formulação 
com 10% de farelo de mandioca. 

 
Os dados de quantidade de massa descongelada em função do tempo de leitura 

geraram as curvas de derretimento (Figura 1). Observa-se que o tratamento 2, com 10% de 
farelo de mandioca, apresentou o ponto de derretimento mais lento em relação ao tratamento 
1 com 0% de farelo de mandioca. O tratamento 2, portanto apresentou um comportamento 
mais adequado quando se trata de derretimento de sorvete, pois o consumidor, ao comprar o 
produto (geralmente em dias de clima quente) gostaria de contar com o mesmo em seu 
formato original por tempo adequado ao seu consumo.  

 

 
Figura 1- Curvas de derretimento dos sorvetes de acordo com o tempo. 
 

Através dos resultados obtidos na análise sensorial verificou-se que entre as 
características analisadas de aroma, aparência, cor, textura e sabor houve diferenças 
significativas entre os tratamentos. O tratamento 1(0% de farelo de mandioca) obteve as 
maiores médias para todos os atributos testados com notas entre 6 e 8 (equivalente na escala 
hedônica a gostei ligeiramente e gostei muito) (Figura 2). 
 
  Aroma  Aparência Cor Textura Sabor 

Tratamento 1 6,51 a 7,01 a 7,21 a 6,94 a 7,67 a 

Tratamento 2 4,36 b 4,38 b 4,75 b 4,37 b 3,21 b 

Figura 2- Avaliação sensorial dos sorvetes nas diferentes formulações.  
O tratamento 2 (10% de farelo de mandioca) obteve menores medias, entre 3 e 5 

(equivalente na escala hedônica a desgostei moderadamente e nem gostei/nem desgostei). A 
adição do farelo de mandioca causou alteração nas características sensoriais, como sabor 
residual causando a diminuição na aceitação do produto. 

Conclusão 

A adição de farelo de mandioca aumentou o tempo de derretimento do sorvete e 
manteve as características químicas do sorvete, seria interessante avaliar concentrações 
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intermediarias de farelo de mandioca e fazer mais estudos sobre, para a diminuição do sabor 
residual e aumento da aceitação sensorial.  
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Temática: Processamento e agroindústria 
 

Resumo  

O presente estudo objetivou o desenvolvimento de um modelo de regressão que fosse 
capaz de prever com base no peso líquido da carga de mandioca o tempo necessário para a 
descarga. Para tanto a descarga de diversos tamanhos e tipos de caminhão foram 
acompanhadas e cronometradas para a posterior elaboração do modelo. Observou-se elevada 
correlação (89 %) entre os tempos e os tamanhos das cargas. Dois modelos foram testados e o 
melhor modelo foi aquele no qual se realizou a transformação por meio de raiz quadrada dos 
tempos de descarga cronometrados em segundos. Após as análises o modelo se ajustou bem 
aos dados apresentando um coeficiente de determinação R2 = 79 % e atendeu a todos os 
pressupostos na análise de resíduos podendo, portanto, ser indicado para prever o tempo 
aproximado de descarga na agroindústria acompanhada, para veículos que transportem entre 
5.000 e 35.000 Kg. 
 
Palavras Chave: Cronoanálise; Modelagem Matemática, Coeficiente de Correlação. 

Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta) é considerada umas das fontes mais ricas em 
calorias e carboidratos, sendo cultivada e consumida por milhões de pessoas em países 
tropicais (Silva, Soares e Geraldine, 2003). Porém Bezerra et al. (2002), explicam que em 
condições ambiente a mandioca apresenta uma vida útil muito restrita, sendo que após 48 
horas da colheita já apresenta perdas quantitativas e qualitativas, sendo esse um dos maiores 
obstáculos para sua industrialização.  

Dessa forma a mandioca depois de colhida precisa ser descarregada na indústria o 
mais rápido possível, sendo importante, portanto uma forma de previsão de tempo para 
descarga o que favorece o planejamento por parte do produtor e da agroindústria.  

Este trabalho teve como objetivo avaliar a correlação entre o tempo de descarga de 
raízes de mandioca e o tamanho do veículo que chega na indústria transportando o produto 
apresentando um modelo de regressão que ajude a prever o tempo médio de descarga das 
raízes. 

Material e Métodos 

 O experimento foi conduzido durante o mês de junho de 2015, onde descargas de 
bitrens, carretas e caminhões (Figura 1), de diferentes dimensões foram cronometradas, com 
auxílio de uma cronometro simples existente em relógio digital da marca Cassio, sendo que 
os pesos líquidos das cargas foram obtidos pela balança da agroindústria e anotados para a 
realização das análises. Foram utilizados na elaboração do modelo planilhas do Microsoft 
Excel® e o software Gretl 1.10.1 (Gretl, 2015). A descarga apresenta tempos diversificados 
pois o processo apesar de semelhante apresenta algumas diferenças, sendo que quanto maior o 
tamanho do caminhão maior é o tempo tanto de preparo por meio dos itens de segurança 
utilizados para contenção do veículo no tombador como para a descarga das raízes. 
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Figura 1. Caminhão realizando a descarga de mandioca pelo processo de tombamento, 
avaliado nesse estudo. 

 
Os dados coletados foram submetidos a uma análise de correlação de Pearson e 

posteriormente a uma análise de regressão, com verificação do coeficiente de determinação 
(R2) e critérios de Akaike, Schwarz e Hannan-Quinn. Para a realização da análise de 
regressão linear aplicou-se o modelo disponibilizado na Equação (1) conforme descrito por 
Gujarati e Porter (2011). 

 
Zt = β0 + β1t + e                                                                                                    (Eq.1) 
 
Onde: β0 e β1 são o intercepto e a inclinação, respectivamente, e os parâmetros 

desconhecidos. O método clássico de mínimos quadrados (ou regressão) é utilizado para 
estimar os parâmetros β0 e β1, sendo e o erro que existe em qualquer equação.  

Os modelos calculados foram submetidos a uma análise de variância e foi avaliada a 
significância do teste F. O modelo que apresentou menor erro padrão e menores valores nos 
critérios e atendeu aos pressupostos de normalidade e heterocedasticidade dos resíduos, foi o 
indicado como preferencial. 

Resultados e Discussão 
Observou-se a existência de uma correlação linear positiva entre o tempo de descarga 

e o tamanho da carga do caminhão. O valor do coeficiente de correlação calculado foi de 
89 %. O coeficiente de determinação da regressão R2 ajustado foi de 78 % (Figura 2) 
mostrando que o modelo se ajustou bem aos dados. A análise de variância da regressão 
mostrou também uma elevada significância com p < 0,05, confirmando também um bom 
ajuste do modelo aos dados. 

 
Tabela 1. Análise de Variância da Regressão construída e ilustrada na Figura 2.  

   GL SQ MQ F 
F de 

significação 
Regressão 1 10759365,37 10759365,37 176,5168887 1,06849*10-17 
Resíduo 48 2925779,746 60953,74472 
Total 49 13685145,12 

 
Nesse modelo o Critério de Akaike foi de 694,7463, o de Schwarz foi de 698,57 e o de 

Hannan-Quinn 696,2025, sendo que o teste t para constante não foi significativo. Nesse 
modelo o erro padrão mostrou-se elevado no valor de 246,88, dessa forma visando reduzir o 
valor de erro apresentado e buscando significância para a constante do modelo realizou-se 
uma transformação nos dados de tempo por meio da aplicação de raiz quadrada. 
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Figura 2. Gráfico ilustrando o modelo e regressão linear, a reta ajustada e a dispersão dos 
dados coletados. 

 
Esse novo modelo (Figura 3), apresentou o mesmo valor para o coeficiente de 

correlação de Pearson 89 % e o coeficiente de determinação da regressão R2 ajustado foi de 
79 % mostrando que o modelo se ajustou bem aos dados. A análise de variância da regressão 
mostrou também uma elevada significância com p < 0,05, confirmando também um bom 
ajuste do modelo aos dados, sendo que o erro padrão nesse caso foi de 3,57. 

 

 
Figura 3. Gráfico ilustrando o modelo e regressão linear, a reta ajustada e a dispersão dos 
dados coletados. 

 
Os critérios avaliados tiveram seus valores reduzidos o que é desejável representando 

uma melhoria no modelo sendo que o valor de Akaike foi de 271,36, o de Schwarz foi de 
275,1859 e o de Hannan-Quinn 272,8181, sendo que o teste t para constante nesse novo 
modelo também foi significativo. 

 
 

Tabela 2. Análise de Variância da Regressão com dados de tempo transformados. 

  GL SQ MQ F F de significação 
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Regressão 1 2431,977 2431,977 189,8581 2,65*10-18 
Resíduo 48 614,8534 12,80945 

Total 49 3046,83 
 

Avaliou-se ainda a ausência de heterocedasticidade pelo teste de White e a 
normalidade dos resíduos com base no valor do Qui-quadrado calculado para esse último 
modelo. Dessa forma sugere-se o modelo Equação 2 para que a Agroindústria possa realizar 
previsões de tempo de descarga de caminhões que apresentem cargas entre 5000 e 35000 Kg. 

√�
2

� 0,0008963� � 15,76                                                                                 Eq.(2) 

Onde Y representa os valores de tempo em segundo e X representa os pesos líquido 
dos caminhões em Kg. Com base na equação apresentada pode-se ilustrar um cálculo de 
quantidade descarregada em 30 minutos (1800 segundos), o que resultaria em um valor de 
29.751,65 Kg. Considerando uma eficiência de 80 % nesse serviço o que geralmente é 
observado na maior parte das atividades industriais o valor calculado para a capacidade das 
descargas de um turno de 8 horas seria aproximadamente 380 toneladas. 

Conclusão 

Conclui-se que existe correlação entre o tempo de descarga e o peso da carga, sendo 
que o modelo proposto se adequou bem aos dados podendo ser indicado para prever o tempo 
aproximado de descarga de veículos que transportam entre 5000 e 35000 Kg. Realizou-se 
ainda uma extrapolação da capacidade de descarga nessa agroindústria o que demonstrou que 
sistema de descarga apresenta uma capacidade média de descarga para 380 tonelada por turno 
de 8 horas. 
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Temática: Processamento e agroindústria 
 

Resumo  

O objetivo do presente estudo foi a avaliação comparativa dos teores percentuais de 
fécula presentes em mandiocas cultivadas sob dois diferentes microclimas, sendo o primeiro o 
do sudoeste do estado do Mato Grosso do Sul e o segundo o do oeste do estado do Paraná. 
Para tanto, duas amostras foram selecionadas durante o mês de junho de 2015 e avaliadas em 
duplicata, por meio do método da balança hidrostática, utilizado na maior parte das indústrias 
processadoras de mandioca. Observou-se que o clima não foi suficiente para alterar os teores 
de fécula encontrados, os quais em média não foram considerados estatisticamente diferentes 
com base no teste não paramétrico de Mann-Whitney-Wilcoxon. Os valores encontrados 
variaram entre 27,43 % e 33,35 % de fécula, considerados normais com base em outros 
estudos científicos.  
 
Palavras Chave: Fecularia, Agroindústria, Manihot esculenta. 

Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta) pode ser considerada como uma raiz muito 
importante nos trópicos, devido à sua tolerância à seca, capacidade de crescer em solos pobres 
e apresentar boa resistência aos insetos (Salcedo et al., 2010). Com base em dados do ano de 
2013, disponibilizados pela FAO (2015), a Indonésia lidera a produção de mandioca mundial 
(53 milhões de toneladas), seguida pela Tailândia (30 milhões de toneladas) e Indonésia 
(24 milhões de toneladas), já o Brasil ocupou naquele ano o quarto lugar, tendo apresentado 
uma produção de 21.484.218 toneladas. De acordo com o IBGE (2015) nesse mesmo ano o 
Brasil apresentou produtividade média de 14,08 toneladas por hectare de raízes de mandioca. 

A capacidade instalada da indústria de fécula de mandioca no Brasil, de acordo com 
CEPEA (2013), é de até 19.107 toneladas de raízes ao dia, se todas as indústrias trabalhassem 
pelo menos 200 dias por ano a plena capacidade, poderiam ser processadas 3,82 milhões de 
toneladas de mandioca no Brasil por ano, sendo que a produção de fécula de mandioca está 
concentrada principalmente no estado do Paraná, onde no ano de 2012, foram produzidas 
374,3 mil toneladas, representando 72 % do total nacional. 

Sabe-se que o rendimento industrial das raízes sofre interferência de diversos fatores, 
dentre eles o tipo de solo, com base em tal fato o presente estudo teve a finalidade de 
comparar a quantidade de fécula presente em mandiocas provenientes de duas microrregiões 
Brasileiras que possuem clima Subtropical Úmido com verão quente (Cfa) e solos distintos.  

Material e Métodos 

A avaliação foi realizada nos produtos ao serem entregues para industrialização, na 
plataforma da Agroindústria, ao longo do mês de junho de 2015, época do ano favorável aos 
teores de fécula mais elevados. As amostras foram sendo escolhidas de maneira aleatória, 
porém dois grupos foram separados, um composto pelos produtos provenientes do oeste do 
estado do Paraná, com solos predominantemente mais argilosos e outro com as amostras 
provenientes do Sudoeste do Mato Grosso do Sul com solos argilo arenosos. Foram 
analisadas 48 amostras provenientes do oeste do Paraná e 21 amostras provenientes do 
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sudoeste do estado do Mato Grosso do Sul, seguindo o percentual relativo referente à 
quantidade de produto disponível de cada um dos locais, todas as análises foram realizadas 
em duplicata.  

Para avaliação dos teores de fécula, o método da balança hidrostática descrito por 
Cereda, Vilpoux e Takahashi (2003), como sendo o adotado pela maior parte das fecularias, 
foi o escolhido. Seguiu-se a metodologia descrita por Grossman e Freitas, (1950), citada por 
Oliveira (2011), onde os cálculos de matéria seca (MS) e teor de fécula (TA) são obtidos por 
meio das Equações 1 e 2: 

 

 
 
Onde MS é o percentual de matéria seca existente nas raízes, Mágua é o peso na água 

de 3Kg de raízes de mandioca e TF é o teor de fécula presente no produto. 
Os dados não apresentaram distribuição normal dessa forma para comparação dos 

dois locais optou-se pelo uso do teste não paramétrico de Mann-Whitney-Wilcoxon, também 
chamado de teste U, realizado por meio do software Assistat 7.7 beta. Realizou-se ainda o 
cálculo referente aos valores da estatística descritiva e construiu-se um diagrama de caixas 
(BoxPlot) e gráficos de controle estatístico, para melhor visualização de cada um dos 
conjuntos de dados, por meio do software Action 2.9 (Portal Action, 2015). 

Resultados e Discussão 
Na Tabela 1 pode-se observar os valore da estatística descritiva, calculados para as 

duas amostras comparadas, os dados observados para o estado do Paraná mostraram menor 
variabilidade com desvio padrão menor, e coeficiente de variação (CV) também menor 
(3,35%), quando comparados ao estado do Mato Grosso do Sul que apresentou CV de 3,74%. 
Cabe, porém, destacar que o valor mínimo menor foi encontrado para o estado do Paraná. 

 
Tabela 1. Medidas de posição e dispersão dos valores de teor de fécula encontrados em cada 

uma das amostras avaliadas, provenientes dos dois microclimas comparados. 
 
O valor máximo foi igual para os dois estados, sendo que os valores da mediana e 

quartis também foram muito próximos. O número de amostras para o estado do Mato Grosso 
do Sul foi menor dada a menor disponibilidade de amostras provenientes deste estado na 
indústria onde as análises foram realizadas. 

Os valores para os teores de fécula encontrados nesse estudo, estiveram próximos dos 
encontrados por Oliveira et al. (2011), que variaram entre 28 e 33 %, onde o mesmo método 
de balança hidrostática foi utilizado para avaliação. 

Com base nos resultados estatísticos de comparação, ao nível de 5% de probabilidade, 
verificou-se pelo teste U onde Zcalc = 1.14, Z(5%) = 1.96 e p-valor > 0.05, que as amostras 
não são diferentes, concluindo-se que os diferentes microclimas não foram suficientes para 
ocasionar alteração nos teores de amido das amostras avaliadas no período do mês de junho 
do corrente ano. Observando-se o BoxPlot (Figura 1), pode-se verificar dois pontos 
discrepantes para o estado do Mato Grosso do Sul, sendo um acima (33,35%) e outro abaixo 

Produção 
Num. 
Am. Mín. Máx. Média 

Desvio 
Padrão Mediana 

1º 
Quart. 

3º 
Quart. 

Mato 
Grosso do 
Sul 21 28,274 33,350 30,957 1,159 31,150 30,431 31,700 
Paraná 48 27,428 33,350 31,323 1,052 31,235 30,748 31,827 
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(28,27%) do conjunto de dados, e um para o estado do Paraná que se situou abaixo (17,42%) 
do conjunto de dados. 

 
Figura 1. BoxPlot comparando os teores de fécula do conjunto de amostras provenientes do 
Oeste do estado do Paraná e Sudoeste do estado do Mato Grosso do Sul. 

 
Ao se observar os gráficos de controle (Figuras 2 e 3), notou-se que os teores de 

fécula da maior parte das amostras avaliadas mantiveram-se dentro da faixa de variação 
considerada normal, apenas um dos valores encontrados no estado do Paraná apresentou-se 
abaixo do limite inferior de controle, isso ilustra uma situação que deve ser averiguada, pois 
pontos fora dos limites de controle indicam potenciais problemas, seja com a análise ou com 
o produto. Nesse caso específico o produto realmente tinha seus teores de amido baixos pois o 
resultado manteve-se nas duas repetições.  

Existem muitas explicações para baixos teores de fécula, sendo que fatores como a 
idade da planta e a variedade cultivada podem ocasionar tais problemas, Vendramini et al. 
(2009) ao avaliarem diversos cultivares de mandioca encontraram valores de teor de fécula 
entre 23,82 % e 38,31 %. 

 
Figura 2. Gráfico de Controle Estatístico de Processos ilustrando a variação nos teores de 
fécula encontrados nas 48 amostras provenientes do oeste do estado do Paraná. 

 
Figura 3. Gráfico de Controle Estatístico de Processos ilustrando a variação nos teores de 
fécula encontrados nas 21 amostras provenientes do sudoeste do estado do Mato Grosso do 
Sul. 

Conclusão 
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Concluiu-se com base nos dados coletados e analisados no estudo, que os valores de 
teor de fécula encontrados estiveram dentro da faixa de valores comumente encontrados em 
outros estudos 27,43 a 33,35 % e não se observou influencia estatística significativa dos 
microclimas das duas regiões comparadas para as avaliações realizadas no mês de junho de 
2015.  

Agradecimentos 

Os princípios éticos firmados no início do estudo impedem a identificação nominal de 
pessoas e da empresa, mas se agradece aos funcionários e à Administração da Fecularia.  

 

Bibliografia  

 
CEPEA. Produção de Fécula fica Estagnada e Margem Diminui em 2012. Universidade 
de São Paulo. Departamento de Economia, Administração e Sociologia.  Escola Superior De 
Agricultura "Luiz De Queiroz". 2013. Disponível em: 
<http://www.cepea.esalq.usp.br/pdf/Cepea_CensoFecula2013.pdf>. Acesso em: 22 jun. 2015. 
 
CEREDA, M. P.; VILPOUX, O.; TAKAHASHI, M. Balança hidrostática como forma de 
avaliação do teor de massa seca e amido. p.30-47. Capítulo 2. In: Tecnologia, usos e 
potencialidades de tuberosas amiláceas Latino Americanas - Volume 3. Fundação Cargill, 
2003.  
 
FAO. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Cultivos. 2015. Disponível 
em: <http://faostat3.fao.org/browse/rankings/countries_by_commodity/E>. Acesso em: 13 
jun. 2015. 
 
IBGE. Banco de dados Agregados. Disponível em:<http://www.sidra.ibge.gov.br/>. Acesso 
em: 05 de julho de 2015. 
 
OLIVEIRA, N. T. et al. Caracterização e identificação de clones de mandioca produzidos em 
Roraima para o consumo in natura. Revista Agro@mbiente On-line, v. 5, n.3, p. 188-193, 
2011. 
 
PORTAL ACTION. Sobre o Action. Disponível em: 
<http://www.portalaction.com.br/content/sobre-o-action>. Acesso em: 02 jun. 2015. 
 
SALCEDO, A. et al. Comparative evaluation of physiological post-harvest root deterioration 
of 25 cassava (Manihot esculenta) accessions: visual vs. hydroxycoumarins fluorescent 
accumulation analysis.  African Journal of Agricultural Research , v.5, n.22, p.3138-3144, 
2010. 
 
VENDRAMINI, J. M. et al. Avaliação do teor de amido em raízes frescas de mandioca da 
coleção da UNEMAT na EMAPER de Cáceres – MT. Anais... JORNADA CIENTÍFICA DA 
UNEMAT, 2. 2009, Universidade do Estado do Mato Grosso. Barra do Bugres, 2009. 
 



 

09 a 13 de Novembro de 2015, Foz do Iguaçu - PR. 

COMPORTAMENTO DE DUAS CULTIVARES DE MANDIOCA TIPO M ESA SUBMETIDAS 
A TRÊS METODOS DE CONSERVAÇÃO POS-COLHEITA 

  
Cícero Luiz Calazans de Lima1, doutor, professor da Universidade Federal de Alagoas - Campus 
Delza Gitaí - Br 104 Sul, Rio Largo/AL CEP 57100-000, e-mail: calaslima@yahoo.com.br, Priscilla 
Assunção2, priassuncao_@hotmail.com; Laís Nascimento Silva3, laisnascimentosilva@hotmail.com; 
Manoel Henrique Bomfim Cavalcante4, mhenriquebc@hotmail.com; Antonio Dias Santiago5, 
antonio.santiago@embrapa.br. 
 
Temática: Processamento e agroindústria 

Resumo  

Foi conduzido um estudo com objetivo de avaliar os tempos de cocção de raízes de 
duas cultivares de mandioca tipo mesa submentidas a métodos de conservação pós-colheita e 
a determinação das taxas de deterioração das raízes nas 72 horas após a colheita. As plantas 
foram cultivadas no município de Santa Luzia do Norte, AL. As avaliações foram realizadas  
no Galpão de Processamento da Embrapa Tabuleiros Costeiros na cidade de Rio Largo/AL. 
Sob condições de armazenamento ambiental não houve diferença entre as cultivares em 
termos de tempo de cocção. A cultivar Recife apresentou menor tempo de cocção quando as 
raízes foram armazenadas sob congelamento As raízes da Rosinha apresentaram taxas de 
deterioração superiores às raízes da Recife nas condições do presente estudo. 
 
Palavras Chave: Deterioração, macaxeira, aipim. 

Introdução 

Devido a sua adaptabilidade a solos de baixa fertilidade e tolerância ao déficit hídrico 
a mandioca (Manihot esculenta Crantz) desempenha fundamental papel na alimentação de 
milhões de pessoas como fonte de carboidratos.  

A cultura da mandioca está presente em todos os municípios de Alagoas, 
desempenhando importante papel social e econômico, representando 3,5% do total gerado por 
todas as culturas no Estado. Cerca de 18 mil hectares são cultivados com a cultura, 
alcançando uma produção de 224,7 mil toneladas. O município de Arapiraca se destaca como 
o maior produtor estadual, tendo atingindo em 2013 uma produção de 55 mil toneladas. 
(IBGE, 2013). A mandioca, quanto ao teor de acido cianídrico é dividida em duas classes: 
indústria e mesa. Segundo Lorenzi (2003), as tipo mesa, são as que possuem teores inferiores 
a 100 ppm do referido ácido em suas polpas e podem ser consumidas “in natura” sem 
problema para saúde dos consumidores. 

As raízes de mandioca são extremamente perecíveis, acarretando grandes perdas pós-
colheita, limitando o período de comercialização das raízes e, consequentemente, 
proporcionando elevados prejuízos ao produtor e aos comerciantes. A deterioração pós-
colheita das raízes de mandioca pode ser fisiológica ou microbiana. A fisiológica, também 
denominada primária, caracteriza-se por descoloração interna inicial, com estrias finas 
vasculares azuis escuras, indicando comprometimento do xilema. A microbiana é provocada, 
em consequência da enzimática, por uma série de micro-organismos que penetram nas lesões. 
(BOOTH 1978).  

 Objetivando avaliar os tempos de cocção de raízes de duas cultivares de mandioca 
tipo mesa submetidas a métodos de conservação pós-colheita e a determinação das taxas de 
deterioração das raízes nas 72 horas após a colheita foi conduzido o presente estudo. 
 

 Material e Métodos 

O estudo foi conduzido no período de março a abril de 2014 no laboratório da Embrapa 
Tabuleiros Costeiros/UEP Rio Largo em Alagoas. Foram selecionadas e estudadas raízes de 
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duas cultivares de mandioca tipo mesa, Rosinha e Recife, que apresentavam 09 meses de 
desenvolvimento. As raízes foram adquiridas de um produtor de mandioca do município de 
Santa Luzia do Norte local de clima tropical chuvoso com verão seco, e, precipitação média 
anual de 1.634,2 mm.  O solo característico da área é classificado como Podzólicos com 
Fregipan (CPRM, 2005). 
 Inicialmente as raízes foram lavadas e separadas em dois lotes.  No primeiro as raízes 
foram conservadas em condições naturais à sombra e nos períodos de 0; 24; 48 e 72 horas 
após a colheita foram avaliados os tempos de cocção e o grau de deterioração. O segundo lote 
foi constituído por raízes para determinação do tempo de cocção em função de dois métodos 
de conservação: a refrigeração em geladeira, com temperatura variando de 6 a 8°C, e 
submersas em água por 24; 48; 72 e 96 horas após colheita; e congelamento em freezer (-14 e 
-17°C) por 15 e 30 dias. Em todas as formas de conservação utilizadas os resultados foram 
comparados com as raízes processadas no dia da colheita. O tempo de cocção foi determinado 
utilizando panelas de alumínio com capacidade de seis litros onde eram colocados 2 litros de 
água suficientes para cobrir as raízes. Após a água apresentar fervura (100ºC) eram 
adicionados três pedaços uniformes de raízes de cada cultivar com peso de 100 gramas, 
totalizando nove pedaços por repetição. 

Diariamente, nove raízes de cada cultivar eram cortadas em fatias de 
aproximadamente 5 cm para determinação da porcentagem de deterioração fisiológica 
observada ao longo das raízes, conforme uma escala de notas de zero (ausência de 
deterioração) a cinco (100% de deterioração), proposta por Wheatley (1987).  
 Os dados experimentais foram submetidos à análise estatística sendo as médias 
comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.  

 

Resultados e Discussão 
Observa-se na Tabela 1 que não houve diferenças significativas em termos de tempo 

de cocção das raízes de mandioca das duas cultivares quando as mesmas foram armazenadas 
sob condições ambientais. O tempo necessário para o cozimento variou de 34 a 56 minutos o 
que é considerado elevado. Observando somente os tempos médios de cocção das cultivares 
verifica-se que no momento tempo 24 horas após a colheita este foi inferior aos tempos 48, 72 
e 96 horas pós-colheita. Segundo Wheatley (1987) e Borges et al. (1992), o tempo de 
cozimento deve ser no máximo de 30 minutos. Embora vários fatores influenciem essa 
característica, a exemplo de tipo de solo e idade das plantas, Oliveira e Moraes (2009), 
afirmam que a ocorrência de chuvas abundantes em torno de 10 dias que antecedem a colheita 
comprometem negativamente o tempo de cozimento. Esse fato pode ter sido a principal causa 
dos elevados tempos de cozimento verificados no presente estudo. 
 
Tabela 1. Tempo médio de cocção (min.) de raízes de mandioca armazenadas sob condições 
ambientais. 
Cultivares Tempo de armazenamento (horas após colheita) 
 Zero 24 48 72 96 Médias 
       
Rosinha 44 45 51 53 56 49,80 
Recife 48 34 49 51 47 45,80 
Médias    46 ab      39,5 b    50  a   52 a      51,5 a  
C.V (%) Interação     20,31  
Médias seguidas das mesmas letras na linha não diferem entre si significativamente a Tukey a 5%.  

Os tempos de cocções quando as raízes foram armazenadas em refrigeração podem 
ser visualizados na Tabela 2. Observa-se que nas 48 horas de armazenamento a “Recife” 
apresentou menor tempo necessário para cozimento em relação à “Rosinha”. Nos demais 
tempo não foram verificadas diferenças estatísticas entre os genótipos. O menor tempo de 
cozimento observado para as raízes da “Rosinha” foi às 72 horas diferindo dos seguintes 
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tempos: zero, 24 e 48 horas. Para Recife os menores tempos foram observados nas 48 e 72 
horas que diferiram dos tempos de armazenamento zero e 24 horas. 
 
Tabela 2. Tempo médio de cocção (min.) de raízes de mandioca armazenadas em água sob 
refrigeração. 
Cultivares Tempo de refrigeração (horas após colheita) 
 Zero 24 48 72 96 
Rosinha 44 a A 40 a AB 43 a A 29 a C 32 a BC 
Recife 48 a A 46 a AB 33 b C 35 a C 37 a BC 
CV (%) Interação  20,98 

Médias seguidas das mesmas letras minúsculas na coluna e maiúsculas nas linhas não diferem entre si 
significativamente a 5% pelo teste de Tukey 
 

Pela Tabela 3, verifica-se que quando as raízes da Rosinha foram conservadas sob 
congelamento, não houve diferença significativa entre os tempos de armazenamento.  Quando 
se avalia os resultados para a Recife observa-se que aos 15 dias foram necessários 28 minutos 
para o cozimento, sendo diferentes estatisticamente aos outros tempos avaliados. Esses 
resultados influenciaram o tempo geral, sendo que a cultivar Recife com um tempo de 39,33 
minutos foi estatisticamente inferior ao tempo da cultivar Rosinha com 50 minutos. Segundo 
Fukuda e Borges, 1988 e Borges et al., 1992, citados por Borges et al., 2002, o tempo de 
cozimento apresenta variações entre raízes de uma mesma cultivar, e isso pode explicar a 
amplitude dos tempos de cocção observados no presente estudo. 
 
Tabela 3. Tempo médio de cocção (min.) de raízes de mandioca sob congelamento. 
Cultivares Tempo de Congelamento (dias) 
 Zero 15 30 Médias 
Rosinha 44 Aa 52 Aa 54 Aa 50 a 
Recife 48 Aa 28 Bb 42 Ab 39  b 
C.V  (%) Interação     21,67 
Médias seguidas das mesmas letras minúsculas na coluna e maiúsculas nas linhas não diferem entre si 
significativamente pelo teste de Tukey a 5%. 

 
Com relação à deterioração fisiológica (Figura 1) ocorrida nas raízes das duas 

cultivares, a cultivar Rosinha apresentou no final do terceiro dia mais de 50% de deterioração, 
enquanto a Recife apresentava valores abaixo de 25%. No final do quarto dia a Rosinha 
apresentava valores em torno de 60% e a Recife em torno de 32%%%%, ou seja, ainda com 
potencial para ser comercializada.  

 
 

 
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 1. Taxa média de deterioração fisiológica de raízes de mandioca armazenadas sob 
condições ambientais. 
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Conclusão 

Os tempos de cocção das raízes foram elevados, possivelmente, devido as chuvas que 
antecederam a semana da colheita das mesmas.  

Sob condições de armazenamento ambiental não houve diferença entre as cultivares 
em termos de tempo de cocção. 

 O armazenamento de raízes sob refrigeração influenciou o tempo de cocção das 
cultivares estudadas. 

 De modo geral a cultivar Recife apresentou menor tempo de cocção quando as raízes 
foram armazenadas sob congelamento.  

 As raízes da Rosinha apresentaram taxas de deterioração superiores às da Recife. 
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Temática: Processamento e Agroindústria 
 

Resumo 

Um procedimento apontado pelos produtores como importante para a obtenção de 
uma farinha de mandioca artesanal de boa qualidade é o uso de dois fornos artesanais. 
Contudo a vantagem desse método em relação ao tradicionalmente realizado utilizando 
apenas um forno ainda não foi comprovada cientificamente. Assim, o objetivo deste trabalho 
foi avaliar a influência do uso de dois fornos na qualidade da farinha de mandioca artesanal. 
Amostras foram coletadas em uma casa de farinha em Cruzeiro do Sul, Acre e analisadas 
quanto a composição centesimal, valor energético, K, Na, P, atividade de água, características 
físico-químicas como pH, acidez titulável e cor instrumental. As farinhas produzidas em um 
ou dois fornos não apresentaram diferenças significativas em relação à composição 
centesimal, mas apresentaram diferenças em relação à atividade de água e coordenada de 
cromaticidade “a”. A farinha produzida em dois fornos apresentou maior atividade de água 
que a farinha produzida em um forno, devido provavelmente, ao que pode ser atribuído à 
maior capacidade de adsorver água por sua menor granulometria. As farinhas produzidas nos 
dois tratamentos estavam em conformidade com os requisitos de qualidade estabelecidos pela 
legislação.  
 
Palavras Chave: indicação geográfica, qualidade, processo artesanal.  

Introdução 

A farinha de mandioca produzida em Cruzeiro do Sul, Acre, possui notoriedade há 
décadas, sendo um produto tipicamente artesanal e reconhecido pela preferência da população 
local em relação a outras farinhas do comércio. Devido sua tipicidade, é reconhecida como 
potencial para a Indicação Geográfica da região, já que no seu processamento estão 
embutidos o saber-fazer diferenciado e tradição de desde os migrantes nordestinos, como 
também certa contribuição das tradições indígenas regionais.  

A pequena escala de produção faz com que algumas etapas sejam diferenciadas, como 
o uso de fornos de alvenaria com revolvimento manual da massa, que concede ao produto 
sabor e odor típicos (ÁLVARES et al., 2011). Entretanto esta etapa não possui controle de 
tempo e de temperatura do processo (SOUZA et al., 2008) e pode influenciar diretamente as 
características físico-químicas da farinha. Fornos muito quentes ou frios, cargas grandes ou 
muito pequenas são alguns dos fatores que podem influenciar a qualidade da farinha 
(CEREDA, 2005). 

Um procedimento apontado pelos produtores locais como crítico para a obtenção de 
uma farinha de boa qualidade é o número de fornos artesanais utilizados para as etapas de 
escaldamento e tostagem da farinha. A opção pelo uso de um ou dois fornos na fabricação da 
farinha de mandioca é regional, sendo que no Vale do Juruá, Acre, geralmente os produtores 
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possuem dois fornos nas casas de farinha e esta prática é mantida por 70,09% dos produtores 
locais (ÁLVARES et al., 2011). Estes autores citam que, de acordo com informações dos 
produtores, a tradição do uso de dois fornos se dá pela maior rapidez no processo e diferentes 
funções dos fornos durante as etapas finais de tostagem. Contudo a alteração na qualidade da 
farinha em função do número de fornos artesanais ainda não foi testada cientificamente. 
Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar a influência do uso de dois fornos durante o 
processamento da mandioca na qualidade da farinha.  

 Material e Métodos 

 O experimento foi conduzido em outubro de 2014, em Cruzeiro do Sul, Estado do 
Acre. Em uma casa de farinha artesanal, dependendo do tratamento, o processo de produção 
da farinha de mandioca foi realizado com o uso de 1 forno (com escaldamento e tostagem no 
mesmo forno) ou 2 fornos (com escaldamento e tostagem em fornos diferentes). As demais 
etapas seguiram o modo de fabricação rotineiro do proprietário. Os tratamentos utilizados 
foram: T1= farinha coletada no final do processamento produzida com um forno; T2= farinha 
coletada no final do processamento produzida com dois fornos. Cada tratamento foi aplicado 
separadamente para que um não interferisse no outro. Cada repetição foi realizada em um dia 
por um mesmo produtor, com aproximadamente 12kg de farinha produzida/produção. Para 
cada repetição foram coletadas três amostras de aproximadamente 500g de farinha de 
mandioca em sacos plásticos transparentes, as quais foram transportadas via aérea para o 
Laboratório de Tecnologia de Alimentos da Embrapa Acre, em Rio Branco, para análise. 

No laboratório as amostras foram homogeneizadas e analisadas quanto a: umidade, 
em estufa com circulação de ar a 105 °C/ 8 horas; cinzas, por incineração em mufla a 600 ºC; 
extrato etéreo, pelo método de Soxhlet em extrator de óleos e graxas; proteína bruta pelo 
método de micro-Kjeldahl em destilador de nitrogênio total utilizando-se o fator de conversão 
6,25; fibra bruta, pelo método de Van Soest, em determinador de fibras, ambos segundo 
AOAC (2012); carboidratos, por diferença; valor energético considerando-se os fatores de 
conversão de Atwater de 4, 4 e 9 para proteína bruta, carboidratos e extrato etéreo, 
respectivamente; acidez total titulável (AOAC, 2012); pH, por leitura direta em peagâmetro 
digital de bancada; atividade de água, por leitura direta em medidor de atividade de água 
portátil; os minerais sódio (Na) e potássio (K) por meio do Fotometria de Chama e fósforo (P) 
por Espectroscopia UV e cor instrumental. Esta última foi realizada em colorímetro Konica 
Minolta CR-5 e a escala de cor utilizada foi CIE Lab (L*, a*, b*), com iluminante D65 e 
ângulo de 10°. Foram obtidos os parâmetros L*, que varia de branco (100) a preto (0), a*, que 
varia de verde (valores negativos) a vermelho (valores positivos) e b*, que varia de azul 
(valores negativos) a amarelo (valores positivos).  

Foram registrados a temperatura da massa por meio de um termômetro digital do tipo 
espeto durante as etapas de escaldamento e tostagem. As temperaturas de escaldamento 
foram: 86,16°C para fabricação com 2 fornos e 79,28°C quando do uso de um forno; e as 
temperaturas de tostagem foram: 91,58°C para fabricação com 2 fornos e 106,06°C quando 
do uso de um forno. 

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com dois 
tratamentos e cinco repetições, sendo um saco de 500g a parcela experimental. Os dados 
foram submetidos à análise de variância e as médias do fator quantitativo comparadas pelo 
teste de Tukey a 5% de probabilidade, por meio do programa computacional SISVAR 
(FERREIRA, 2000). 

Resultados e Discussão 

O número de fornos utilizados no processo de produção influenciou 
significativamente a composição da farinha de mandioca artesanal, sendo as variáveis 
atividade de água (Tabela 1) e a coordenada de cromaticidade a* (Tabela 2) mais elevados na 
farinha produzida com dois fornos.  
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Tabela 1. Valores médios da composição das farinhas de mandioca artesanal, fabricadas de 
diferentes formas* 

Característica avaliada 
Tratamento* 

Média CV (%) 
1 2 

Umidade (%) 7,04a 6,57a 6,81 15,59 
Cinzas (%) 0,52a 0,55a 0,54 10,66 

Proteína bruta (%) 0,42a 0,52a 0,47 50,25 
Extrato etéreo (%) 0,17a 0,32a 0,25 37,88 

Fibra bruta (%) 2,04a 2,66a 2,35 26,40 
Carboidratos totais (%) 96,84a 95,98a 96,41 0,77 
Valor energético (kcal) 382,40a 378,11a 380,26 1,32 

Acidez (meq NaOH N/100 g) 4,06a 3,89a 3,98 26,71 
pH 5,45a 4,84a 5,14 9,06 

Atividade de água 0,13b 0,30a 0,21 6,30 
Potássio (g.kg-1) 3,22a 3,27a 3,25 0,86 
Sódio (g.kg-1) 0,15a 0,15a 0,15 0,00 

Fósforo (g.kg-1) 0,56a 0,54a 0,55 2,86 
* T1= farinha coletada no final do processamento produzida com um forno; T2= farinha coletada no 
final do processamento produzida com dois fornos. 
Na linha, as médias seguidas por uma mesma letra, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de 
Tukey, a 5% de probabilidade. 
 
Tabela 2. Valores médios da coloração das farinhas de mandioca artesanal, fabricadas de 
diferentes formas* 

Característica avaliada 
Tratamento* 

Média CV (%) 
1 2 

L* 87,71a 84,60a 86,16 1,71 
a* -4,71b -1,78a -3,25 6,32 
b* 26,84a 29,15a 27,99 4,41 

* T1= farinha coletada no final do processamento produzida com um forno; T2= farinha coletada no 
final do processamento produzida com dois fornos. 
Na linha, as médias seguidas por uma mesma letra, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de 
Tukey, a 5% de probabilidade. 
 

A farinha produzida em dois fornos apresentou maior atividade de água que a farinha 
produzida em um forno, o que pode ser atribuído à maior capacidade de adsorver água, 
devido a sua menor granulometria (maior área específica). Por outro lado, o teor de 
carboidratos das farinhas produzidas com e com dois fornos indica serem estes os 
constituintes majoritários, porém não diferiram estatisticamente. As diferenças encontradas na 
atividade de água podem ser explicadas por eventuais variações durante a tostagem, as quais 
são características do processamento artesanal, como variação no tempo e na temperatura do 
processo, diferentes condições climáticas dependendo do dia de processamento, dentre outros. 
O tempo de secagem depende de diversos fatores, como a qualidade da lenha e umidade da 
massa, por isso o produtor analisa o processo por meio dos cinco sentidos: tato, paladar, 
olfato, audição e visão. Daí, quem determina a qualidade final do produto é realmente a 
experiência do produtor, como citado por Miqueloni et al. (2011). A experiência nessa etapa é 
crucial para que o teor de água da massa seja retirado de forma a mantê-la crocante, sem 
tostá-la demasiadamente. Nessa etapa, outros fatores, como o poder calorífico da lenha e a sua 
umidade, dentre outros, devem ser considerados. Cereda e Vilpoux (2003) afirmam que o 
processo de secagem define grande parte das características da farinha – um forno mais frio 
proporciona uma farinha mais fina e branca, enquanto um forno quente fornece farinha mais 
granulada, de cor mais amarela e aparência cristalina.  

Os resultados referentes à colorimetria estão apresentados na Tabela 2.  Com relação 
a luminosidade (L*) e a coordenada de cromaticidade b*, a farinha tostada em dois fornos 



 

09 a 13 de Novembro de 2015, Foz do Iguaçu - PR. 

apresentou menor luminosidade e maior tendência ao amarelo do que a farinha tostada em um 
forno, embora não tenha havido diferenças significativas com relação a estes parâmetros. A 
coordenada de cromaticidade a* variou de -4,71 a -1,78, com diferenças significativas entre 
os tratamentos. Considerando que esse componente de cor varia de -60º (verde) ao +60 
(vermelho), é visível que ocorreu uma pequena variação entre as farinhas tostadas em um ou 
dois fornos com maior tendência ao vermelho para as farinhas produzidas com dois fornos. 
Lima (1982) cita que da etapa de secagem dependem o sabor, a cor e a conservação durante o 
transporte e armazenamento.  

O uso de dois fornos alterou as características físico-químicas do produto final, mas 
as farinhas obtidas nos dois tratamentos estavam em conformidade com os requisitos de 
qualidade estabelecidos pela legislação brasileira (BRASIL, 2011), que estabelecem índices 
máximos de 13% de umidade e 1,4% de cinzas. Já para o teor de fibra bruta total, a farinha 
produzida com o uso de dois fornos ultrapassou o limite da legislação, de 2,3%, embora não 
tenha apresentado diferença significativa para a farinha produzida com um forno.  

Conclusão 

As farinhas de mandioca tostadas utilizando-se um e dois fornos não diferiram 
significativamente em relação à composição centesimal aproximada, pH e acidez. Quanto a 
atividade de água houve diferença e a farinha tostada em um forno apresentou menor valor, 
todavia todas as amostras foram consideradas microbiologicamente estáveis. No que diz 
respeito à cor, as farinhas tostadas em apenas um forno apresentaram pouca variação, 
entretanto, ambas apresentaram cor tendendo para o amarelo. 
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Temática: Processamento e Agroindústria 
 

Resumo 

Em Cruzeiro do Sul, Acre, a farinha de mandioca produzida artesanalmente é 
reconhecida como um produto de qualidade entre os consumidores da região Norte. Este 
produto apresenta, além do reconhecimento da sua notoriedade, um “saber fazer” 
diferenciado, o que o potencializa para uma solicitação de Indicação Geográfica. Um 
procedimento apontado pelos produtores como crítico para a obtenção de uma farinha de boa 
qualidade é a escolha do número correto de peneirações durante o processo de produção. 
Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do número de peneirações na 
composição físico-química da farinha de mandioca artesanal. Amostras de farinha de 
mandioca foram produzidas em uma casa de farinha em Cruzeiro do Sul, Acre, e analisadas 
quanto à umidade, cinzas, proteína bruta, fibra bruta, extrato etéreo, carboidratos totais, valor 
energético, pH, acidez titulável, atividade de água, K, Na, P e coloração por meio de leituras 
de reflectância em três dimensões: L*, “a*” e “b*”. Os dados foram analisados usando 
delineamento inteiramente casualizado, com quatro tratamentos (uma, duas, três e quatro 
peneirações) e 5 repetições. O número de peneirações alterou as características físico-
químicas do produto final, mas as farinhas obtidas estavam em conformidade com os 
requisitos de qualidade estabelecidos pela legislação.  
 
Palavras Chave: indicação geográfica, qualidade, processo artesanal.  

Introdução 

A fabricação de farinha de mandioca exige cuidados especiais. Quando se trata de 
uma produção artesanal, a experiência do produtor é crucial para garantir um produto de 
qualidade. 

Em Cruzeiro do Sul, Acre, a farinha de mandioca produzida artesanalmente possui 
notoriedade por sua tipicidade e qualidade reconhecida pela população. Devido a este fato, 
trouxe para a região o potencial de Indicação Geográfica por Indicação de Procedência, já que 
no seu processamento estão embutidos o saber-fazer diferenciado e tradição desde os 
migrantes nordestinos, como também certa contribuição das tradições indígenas regionais.  

A pequena escala de produção faz com que algumas etapas sejam diferenciadas, como 
o número de peneirações durante a sua fabricação (Álvares et al., 2011), que inclusive é um 
procedimento apontado pelos produtores locais como importante para a obtenção de uma 
farinha de boa qualidade. Em diagnóstico realizado por estes autores em todo o Território da 
Cidadania do Vale do Juruá, Acre, verificou-se que nesta região esta etapa geralmente é 
realizada mais de uma vez, dependendo da necessidade e dos costumes do produtor. Do total 
de produtores entrevistados, a grande maioria (88,83%) peneira a farinha duas vezes. Nos 
municípios de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima os produtores peneiram até três vezes e em 
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Rodrigues Alves até quatro vezes (0,6% dos produtores), dependendo da opção dos 
consumidores por uma farinha grossa, média ou fina. Sabe-se que é uma prática que torna o 
produto diferenciado, classificando-o localmente como farinha fina, média ou grossa. 
Contudo a alteração na composição físico-química da farinha em função do número de 
peneirações ainda não foi testada cientificamente. Assim, este trabalho teve como objetivo 
avaliar a influência do número de peneirações durante o processamento da mandioca na 
composição físico-química da farinha.  

 Material e Métodos 

 O experimento foi conduzido em outubro de 2014, em Cruzeiro do Sul, Estado do 
Acre. Em uma casa de farinha artesanal, o processo de produção da farinha de mandioca foi 
realizado com diferentes números de peneirações, sendo os tratamentos: T1= uma peneiração; 
T2= duas peneirações; T3= três peneirações e T4= quatro peneirações. Cada tratamento foi 
aplicado separadamente para que um não interferisse no outro. Cada repetição foi realizada 
em uma semana por um mesmo produtor, totalizando 10 semanas de experimento, com 
aproximadamente 12kg de farinha produzida/semana. Para cada repetição foram coletadas 
três amostras de aproximadamente 500g de farinha de mandioca em sacos plásticos 
transparentes, as quais foram transportadas via aérea para o Laboratório de Tecnologia de 
Alimentos da Embrapa Acre, em Rio Branco, para análise. 

No laboratório as amostras foram homogeneizadas e analisadas quanto a: umidade, 
em estufa com circulação de ar a 105 °C/ 8 horas; cinzas, por incineração em mufla a 600 ºC; 
extrato etéreo, pelo método de Soxhlet em extrator de óleos e graxas; proteína bruta pelo 
método de micro-Kjeldahl em destilador de nitrogênio total utilizando-se o fator de conversão 
6,25; fibra bruta, pelo método de Van Soest, em determinador de fibras, ambos segundo 
AOAC (2012); carboidratos, por diferença; valor energético considerando-se os fatores de 
conversão de Atwater de 4, 4 e 9 para proteína bruta, carboidratos e extrato etéreo, 
respectivamente; acidez total titulável (AOAC, 2012); pH, por leitura direta em peagâmetro 
digital de bancada; atividade de água, por leitura direta em medidor de atividade de água 
portátil; os minerais sódio (Na) e potássio (K) por meio do Fotometria de Chama e fósforo (P) 
por Espectroscopia UV e cor instrumental. Esta última foi realizada em colorímetro Konica 
Minolta CR-5 e a escala de cor utilizada foi CIE Lab (L*, a*, b*), com iluminante D65 e 
ângulo de 10°. Foram obtidos os parâmetros L*, que varia de branco (100) a preto (0), a*, que 
varia de verde (valores negativos) a vermelho (valores positivos) e b*, que varia de azul 
(valores negativos) a amarelo (valores positivos).  

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com quatro 
tratamentos e cinco repetições. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias 
do fator quantitativo comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, por meio do 
programa computacional SISVAR (FERREIRA, 2000). 

Resultados e Discussão 

O número de peneirações utilizadas influenciou significativamente a composição da 
farinha de mandioca artesanal (Tabela 1). Entretanto segundo a Legislação Brasileira para 
farinha de mandioca (Brasil, 2011), os valores médios para as variáveis físico-químicas das 
amostras de farinha encontram-se de acordo com os padrões estabelecidos, com máxima de 
13% de umidade, 1,4% para cinzas e 2,3% para fibras (Tabela 1). Caso de exceção foi a 
farinha produzida com duas peneirações, que apresentou valor médio de 1,56% de cinzas. Na 
farinha de mandioca, o teor de cinzas pode estar relacionado tanto com as características 
intrínsecas das raízes (CHISTÉ et al., 2006) quanto com o processo de fabricação. Valores 
maiores que a tolerância máxima permitida de cinzas pode ser um indicativo de teores 
significativos de minerais na matéria-prima, mas também indicam contaminação por material 
estranho ao produto, ocasionado por falhas em alguma etapa do processamento, como citado 
por Álvares et al. (2015) pelo uso demasiado de corante natural de açafrão. 

Ainda de acordo com esta legislação, de modo geral, as farinhas analisadas possuem 
acidez alta (≥ 3,0 meq NaOH.100 g-1). Uma maior acidez pode descaracterizar o produto, já 
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que as farinhas do Grupo Seca geralmente são menos ácidas.  Dentre as características 
analisadas a acidez destaca-se como uma das mais importantes, pois está relacionada com o 
processo de fabricação da farinha de mandioca (CHISTÉ, COHEN, 2010), sendo indicativa 
do tempo de fermentação da massa de mandioca triturada (CHISTÉ et al., 2007) ou de um 
atraso no processo de prensagem (CHISTÉ; COHEN, 2011). O teor de acidez elevado pode 
indicar, ainda, falta de higiene no processo e também ser uma característica de processos 
artesanais (DIAS; LEONEL, 2006). Isto ocorre porque caso haja qualquer descontinuidade no 
processamento, desde a obtenção da matéria-prima até o produto final, haverá uma exposição 
do material à temperatura ambiente elevada, aumentando a probabilidade de fermentação e, 
consequentemente, a acidez. 

 
Tabela 1. Valores médios da composição das farinhas de mandioca artesanal, fabricadas de 
diferentes formas* 

Característica avaliada 
Tratamento* 

Média 
CV 
(%) 1 2 3 4 

Umidade (%) 4,23a 3,45a 3,22a 3,25a 3,54 14,54 
Cinzas (%) 1,06a 1,56a 0,52a 1,04a 1,05 51,84 

Proteína bruta (%) 0,18c 0,67bc 1,99a 1,13b 0,99 31,01 
Extrato etéreo (%) 0,43a 0,23b 0,29ab 0,24b 0,30 22,85 

Fibra bruta (%) 1,79a 1,89a 2,20a 1,79a 1,92 32,74 
Carboidratos totais (%) 95,96a 95,75a 87,71a 95,84a 93,81 9,20 
Valor energético (kcal) 381,62a 381,62a 384,41a 382,69a 382,67 1,88 

Acidez (meq NaOH N/100 
g) 

5,95a 5,39a 4,88a 4,85a 5,27 11,11 

pH 4,05b 4,35ab 4,45a 4,17ab 4,26 3,77 
Atividade de água 0,20a 0,14b 0,13b 0,15b 0,15 13,47 
Potássio (g.kg-1) 3,74a 3,26a 2,64a 3,33a 3,24 17,45 
Sódio (g.kg-1) 0,15a 0,15a 0,11b 0,15a 0,14 2,04 

Fósforo (g.kg-1) 1,09a 0,60a 0,40a 0,60a 0,67 80,18 
* T1= uma peneiração; T2= duas peneirações; T3= três peneirações e T4= quatro peneirações. 
Na linha, as médias seguidas por uma mesma letra, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de 
Tukey, a 5% de probabilidade. 
 
 Destaca-se a farinha com apenas uma peneiração em seu processo de produção que 
apresentou a maior atividade de água (0,20) e extrato etéreo (0,43%) dentre os tratamentos. 
Características como proteína bruta e extrato etéreo pode haver variações entre as amostras de 
farinha devido às características intrínsecas das raízes da mandioca. Contudo, o teor de 
umidade, acidez e atividade de água, por exemplo, estão relacionados com o seu processo de 
fabricação (CHISTÉ, COHEN, 2006; CHISTÉ, COHEN, 2010), o que também foi observado 
por Chisté et al. (2006) na fabricação de farinhas do Grupo Seca. Entretanto todas as farinhas 
de mandioca avaliadas podem ser consideradas microbiologicamente estáveis, já que o valor 
igual a 0,60 é considerado o limite mínimo capaz de permitir o desenvolvimento de 
microrganismos (CHISTÉ et. al., 2007). A coloração não foi influenciada pelo tratamento 
utilizado (Tabela 2), apresentando as farinhas valores médios de 86,95; -5,27 e 30,22 para os 
parâmetros “L*”, “a*” e “b*”, respectivamente.  
 
Tabela 2. Valores médios da coloração das farinhas de mandioca artesanal, fabricadas de 
diferentes formas* 

Característica avaliada 
Tratamento* 

Média CV (%) 
1 2 3 4 

L* 86,86a 86,75a 86,52a 87,66a 86,95 1,93 
a* -5,30a -5,24a -5,38a -5,17a -5,27 5,29 
b* 29,58a 29,18a 31,03a 31,07a 30,22 7,67 

* T1= uma peneiração; T2= duas peneirações; T3= três peneirações e T4= quatro peneirações. 
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Na linha, as médias seguidas por uma mesma letra, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de 
Tukey, a 5% de probabilidade. 

Conclusão 

O número de peneirações alterou a composição físico-química da farinha de 
mandioca artesanal, mas estas se mantiveram nos padrões de qualidade da legislação.  
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Temática: Processamento e agroindústria 

Resumo  

No Acre, destaca-se o cultivo e a produção de farinha de mandioca na região atualmente 
compreendida pelo Território da Cidadania do Vale do Juruá (TCVJ), antigo Cruzeiro do Sul. 
Naquela região se produz tradicionalmente a farinha de Cruzeiro do Sul, como é conhecida há 
mais de 100 anos, em pequenas casas de farinha que chegam a produzir até 12 sacos de 50 kg 
por dia. Foi identificado que para a produção dessa farinha há um elevado custo de mão de 
obra em algumas etapas, principalmente na tostagem final. Esta etapa é feita de modo 
diferenciado e por isso exige certa experiência do torrador, que é remunerado diferentemente. 
Assim, os produtores locais demandam uma redução no uso de mão-de-obra na fabricação da 
farinha, mas sem alterar a qualidade do produto final. Desta forma, objetivou-se com esse 
trabalho verificar, pioneiramente, a influência da realização das etapas finais de tostagem em 
forno mecânico sobre a qualidade da farinha de mandioca de Cruzeiro de Sul. Os resultados 
obtidos mostraram que a realização das etapas finais de tostagem em forno mecânico não 
promoveram modificações significativas nas características físico-químicas e quesitos de cor, 
estando todas as amostras analisadas de acordo com a legislação.  
Palavras Chave: agricultura familiar, processamento, agroindustrialização, desenvolvimento regional. 

Introdução 

Manihot esculenta Crantz ou mandioca é um dos vegetais mais cultivados no mundo, 
e o Brasil um dos principais produtores. No Acre, o cultivo da mandioca e a produção de 
farinha se destacam na região anteriormente chamada de Cruzeiro do Sul, que atualmente 
constitui o Território da Cidadania do Vale do Juruá (TCVJ), composto pelos municípios de 
Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter. 
Nessa região a produção de farinha de Cruzeiro do Sul compreende uma tradição há mais de 
100 anos sem, contudo mostrar muitos avanços tecnológicos.  

No TCVJ, a escala de produção das casas de farinha (comunitárias ou familiares) é 
pequena e, na maioria das vezes conseguem produzir entre 5 a 12 sacos de farinha por dia. 
Segundo os produtores para se obter uma farinha de qualidade a tostagem é feita em duas 
etapas em fornos a lenha, porém não há nenhuma comprovação cientifica deste fato. Por outro 
lado, há uma discussão sobre o custo de produção da farinha que é muito oneroso por exigir 
muita mão de obra nas etapas de descascamento e de tostagem (SIVIERO et al, 2012), uma 
vez que esta última exige uma certa experiência para que o produto final fique com as 
características que lhe deram notoriedade junto aos consumidores. Santos et al. (2003) já 
identificaram que um dos principais entraves definidos como base no sistema de produção 
tradicional da farinha de mandioca é a elevada participação de serviços manuais na execução 
de atividades do processo produtivo, elevando o custo de produção. Desta forma, esse 
trabalho teve como objetivo avaliar a influência do uso de forno mecânico na qualidade da 
farinha de mandioca artesanal. 

 Material e Métodos 
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 Os experimentos foram conduzidos no mês de outubro e novembro de 2014 em duas 
casas tradicionais de farinha nos municípios de Cruzeiro do Sul e em Mâncio Lima, sendo os 
tratamentos: T1= farinha de mandioca tostada em forno tradicional e T2= farinha de 
mandioca tostada em forno mecânico, cada um realizado cinco vezes com cinco repetições. 
Um forno mecânico foi instalado em cada uma das casas, ao lado do forno tradicional de 
forma a não alterar muito o leiaute dos equipamentos tradicionalmente utilizados pelos 
produtores e as etapas do processo de fabricação tradicional. A massa ralada, prensada e 
triturada foi depositada sobre o forno mecânico aquecido e acionado previamente. Os 
produtores foram orientados a realizarem as etapas finais de tostagem da mesma maneira 
como se estivessem utilizando o forno tradicional. Foram realizadas as análises de: umidade 
em estufa com circulação de ar a 105 °C/ 8 horas; cinzas, por incineração em mufla a 
600ºC; proteína bruta pelo método de micro-Kjeldahl em destilador de nitrogênio total 
utilizando-se o fator de conversão 6,25; acidez total titulável, ambos conforme AOAC (2012); 
pH, por leitura direta em potenciômetro digital de bancada LUCA210; atividade de água, por 
leitura direta em medidor de atividade de água portátil AQUALAB4TE; cor instrumental – 
por colorimetria pelo sistema CIE Lab, sendo obtidos os parâmetros L*, que varia de 
branco (100) a preto (0), a*, que varia de verde (valores negativos) a vermelho 
(valores positivos) e b*, que varia de azul (valores negativos) a amarelo (valores 
positivos).  As análises físico-químicas e tecnológicas das farinhas foram realizadas em 
triplicata e os resultados foram avaliados por meio de análise de variância (ANOVA) e teste 
complementar para comparação de médias de Tukey, com auxílio do programa SISVAR 
(FERREIRA, 2000).  

Resultados e Discussão 
Caracterização físico-química e bromatológica 
 Os resultados da caracterização físico-química das farinhas são apresentados na 
tabela 1. Quanto ao parâmetro umidade houve diferença significativa, sendo que T1 
apresentou o menor teor (3,15%). Entretanto as amostras analisadas estavam muito abaixo 
dos 13%, limite máximo estabelecido pela Legislação Brasileira (BRASIL, 2011).  Dias e 
Leonel (2005) analisando farinhas do grupo seca de diferentes localidades do Brasil 
encontraram valores superiores aos deste estudo. Segundo Vilpoux (2003), diferenças no teor 
de umidade podem ser devidas à variação existente entre as comunidades locais produtoras de 
farinha quanto ao tipo de forno, tempo e a temperatura empregada durante a tostagem. Esta 
foi a primeira vez que se utilizou um forno mecânico para as etapas finais da tostagem. Já 
para atividade de água, não houve diferença estatística e os valores encontrados foram 
considerados seguros com relação ao desenvolvimento bacteriano, de 0,60 como citado por 
Chisté et al. (2007).   
 Com relação ao pH, as farinhas tostadas em forno mecânico não diferiram 
significativamente, sendo o valor médio de 4,75 superior ao reportado por Álvares et al 
(2015). Esse fator é de grande importância para prevenir o desenvolvimento de 
microrganismos nos alimentos e a maioria dos microrganismos cresce em condição de pH 
superior a 4,5. A acidez não foi influenciada pelo tratamento, sendo as amostras, com valor 
médio de 5,88 meq NaOH.100 g-1, classificadas de acordo com Brasil (2011) como de acidez 
alta (acima de 3,00 meq NaOH.100 g-1), mas os resultados encontrados são semelhantes aos 
obtidos por Souza et al (2008). Processos artesanais, exposição da massa de mandioca à 
temperatura ambiente elevada e o elevado tempo de prensagem favorecem o aumento na 
acidez.  

Quanto ao teor de cinza, resíduo mineral fixo resultante da incineração da amostra, 
não houve diferença significativa entre os tratamentos, embora T2 tenha apresentado maior 
valor para este quesito (1,16%). Entretanto, os padrões da legislação brasileira (BRASIL, 
2011), estabelecem índice máximo de 1,4% para farinhas de mandioca do grupo seca. Esses 
valores foram considerados coerentes aos relados de outros estudos (DIAS, LEONEL, 2006; 
SOUZA et al, 2008; ÁLVARES et al, 2015). Já os valores de proteínas (1,30% para T1 e 
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0,76% para T2), diferiram estatisticamente entre si, provavelmente em função da variedade 
conforme citam Chisté, Cohen (2006). Estes foram considerados baixos, porém semelhantes 
aos encontrados por Álvares et al (2015) e superiores aos relatados por SOUZA et al (2008). 
Todavia, a farinha de mandioca é um alimento altamente energético em função do reduzido 
teor de proteína e elevado teor de carboidratos, estando relacionado ao teor de proteínas da 
variedade da raiz (CHISTÉ et al, 2006).  
 
Tabela 1. Valores médios dos parâmetros físico-químicos da farinha de mandioca de 
Cruzeiro do Sul tostada em diferentes estruturas*  
 

                       Tratamentos* 
Componente 1 2 Média CV (%) 

Umidade (%) 3,1575b 6,6475a 4,90 25,24 
aw 0,1325a 0,1075a 0,12 23,81 
pH 4,6900a 4,8225a 4,75 11,26 
Acidez (meq NaOH.100 g-1) 5,8200a 5,9550a 5,88 88,80 
Cinzas (%) 0,9832ª 1,1627ª 1,07 10,14 
Proteinas (%) 1,3057ª 0,7677b 1,03 5,72 

 
*T1= farinha de mandioca tostada em forno tradicional; T2= farinha de mandioca tostada em 
forno mecânico. 
Na linha, as médias seguidas por uma mesma letra, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de 
Tukey, a 5% de probabilidade. 

 
Caracterização de cor 
Os resultados referentes à colorimetria estão apresentados na tabela 2.  A análise dos 

componentes de cor L*, a* e b* nas farinhas tostadas em forno mecânico mostrou variação 
entre elas, tendo o componente L* (luminosidade ou brilho) variado entre 86,65 a 88,52 para 
as amostras de T1 e T2, respectivamente.  
 
Tabela 2. Avaliação da cor pelos parâmetros L*, a* e b*  nas farinhas de mandioca tostadas 
ou não em forno mecânico 

 Coordenadas 
Tratamentos L* a* b* 

1 86,6500ª -4,1750ª 24,7500ª 
2 88,5250ª -1,7500b 23,1500ª 

Média 87,5875 2,9625 23,8625 
CV (%) 1,94 6,28 9,47 

*  T1= farinha de mandioca tostada em forno tradicional; T2= farinha de mandioca tostada em 
forno mecânico. 
Na coluna, médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente entre si ao nível de 5% 
pelo teste de Tukey. 

 
A coordenada de cromaticidade a* das farinhas analisadas variou de -1,75 (T2) a -

4,17 (T1). Este componente de cor varia de verde (-) ao vermelho (+), então se considerou 
que as farinhas com forno mecânico apresentaram-se com maior tendência para o verde, 
porém de pouca intensidade. Estes resultados estão de acordo com os relatados por Dias e 
Leonel (2006) que analisaram farinha de mandioca oriundas do estado do Acre e encontraram 
valor de -2,67 para esse componente de cor.  

Já a coordenada de cromaticidade b*, que varia de azul (-) até amarelo (+), 
apresentou uma variação de 23,15 a 24,75, não diferindo estatisticamente entre si e mostrando 
tendência ao amarelo em todas as amostras de farinhas tostadas em forno mecânico 
analisadas. Esses valores foram superiores ao encontrado por Dias e Leonel (2006) que 
relatam o valor de 18,16 para farinhas oriundas do Acre, classificadas como amarelas.   
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Conclusão 

A tostagem final da farinha de mandioca de Cruzeiro do Sul utilizando-se forno mecânico não 
alterou teores de atividade de água, pH, acidez, cinzas, proteínas e as amostras analisadas estiveram de 
acordo com a legislação. Quanto à cor as farinhas tostadas em forno mecânico estiveram de acordo 
com as análises de seus componentes de cromaticidade e as amostras mantiveram tendência para o 
amarelo.  
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Temática: Processamento e agroindústria 

Resumo  

No Acre, destaca-se o cultivo de mandioca para produção de farinha na região conhecida 
como Território da Cidadania do Vale do Juruá (TCVJ). Nessa região, a farinha de Cruzeiro 
do Sul, como é conhecida há mais de 100 anos, é produzida em pequenas casas de farinha que 
chegam a atingir 12 sacos de 50kg por dia. Como o processo é artesanal, os produtores 
indicam algumas etapas como importantes para a qualidade do produto sendo que alguns 
produtores utilizam a massa de mandioca ralada integral para a produção de farinha, enquanto  
outros procedem à retirada parcial da fécula. Objetivou-se com esse trabalho verificar, a 
influência da retirada parcial da fécula sobre a qualidade da farinha de mandioca de Cruzeiro 
de Sul. Os resultados obtidos mostraram que a retirada parcial da fécula não promoveu 
modificações significativas nas características físico-químicas, bromatológicas e quesitos de 
cor, estando todas as amostras analisadas de acordo com a legislação brasileira.  
Palavras Chave: agricultura familiar, agroindustrialização, indicação geográfica, desenvolvimento 
regional.  

Introdução 

No Acre, o cultivo da mandioca e a produção de farinha se destacam na região do 
Território da Cidadania do Vale do Juruá (TCVJ), onde, até meados de 1970, compreendia a 
antiga conformação do município de Cruzeiro do Sul. Nessa região a produção de farinha 
conhecida como “farinha de Cruzeiro do Sul” constitui uma tradição há mais de 100 anos sem 
apresentar, contudo, significativos avanços tecnológicos ao longo desse período.  

O processo artesanal de fabricação da farinha de Cruzeiro do Sul segue as etapas de 
trituração, retirada ou não da fécula, prensagem, tostagem em duas etapas, entre outras. Na 
trituração, as células das raízes são rompidas havendo liberação dos grânulos de amido, 
contribuindo ainda para a homogeneização da farinha. Alguns produtores de farinha do Vale 
do Juruá afirmam que realizam a retirada da fécula, outros, porém afirmam que a não retirada 
da fécula é um dos fatores que contribuem para a qualidade diferencial da farinha. Já no início 
da tostagem, com o forno com temperatura mais baixa acontece a gelatinização do amido 
superficial nos grânulos, proporcionando um aumento da pressão no seu interior que, na fase 
final da tostagem, com a temperatura mais elevada, resultará numa farinha com grânulos com 
maior volume e crocância diferenciada. Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo 
avaliar o efeito da retirada ou não da fécula na qualidade da farinha de Cruzeiro do Sul. 

 Material e Métodos 

 Os experimentos foram conduzidos nos meses de outubro e novembro de 2014, em 
duas casas tradicionais de farinha nos municípios de Cruzeiro do Sul (Tratamento 1 = farinha 
coletada no final do processamento, com fécula) e Mâncio Lima (Tratamento 2 = farinha 
coletada no final do processamento, com retirada parcial da fécula), sendo que cada um foi 
realizado cinco vezes com cinco repetições.  

As etapas do processo de fabricação tradicional não foram alteradas no Tratamento 1. 
Já no Tratamento 2, a produtora foi orientada a retirar a fécula após a etapa de trituração. 
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Assim, a massa ralada foi depositada sobre uma peneira em tanque de fibra, adaptado com 
uma tela do tipo mosqueteiro. A retirada da fécula deu-se por uma lavagem extensiva da 
massa triturada e o ponto de finalização foi determinado pelo saber-fazer da produtora. À 
massa com retirada parcial da fécula foi adicionada a mesma quantidade de massa recém-
triturada com fécula e seguiu para a prensagem do mesmo modo que o processo tradicional. 
As demais etapas nos dois tratamentos seguiram o processo artesanal de produção de farinha.  

Foram realizadas as análises de: umidade em estufa com circulação de ar a 105 °C/ 8 
horas; cinzas por incineração em mufla a 600ºC; proteína bruta pelo método de micro-
Kjeldahl em destilador de nitrogênio total utilizando-se o fator de conversão 6,25; fibra bruta 
pelo método de Van Soest, em determinador de fibras; extrato etéreo, pelo método de Soxhlet 
em extrator de óleos e graxas, ambos de acordo com AOAC (2012); carboidratos, por 
diferença;  valor energético considerando-se os fatores de conversão de Atwater de 4, 4 e 9 
para proteína bruta, carboidratos e extrato etéreo, respectivamente; acidez total titulável, 
conforme AOAC (2012); pH, por leitura direta em potenciômetro digital de bancada LUCA 
210; atividade de água, por leitura direta em medidor de atividade de água portátil 
AQUALAB 4TE; cor instrumental pelo sistema CIE Lab, sendo obtidos os parâmetros L*, 
que varia de branco (100) a preto (0), a*, que varia de verde (valores negativos) a vermelho 
(valores positivos) e b*, que varia de azul (valores negativos) a amarelo (valores positivos). 
As análises físico-químicas e tecnológicas das farinhas foram realizadas em triplicata e os 
resultados foram avaliados por meio de análise de variância (ANOVA) e teste complementar 
para comparação de médias de Tukey, com auxílio do programa SISVAR (FERREIRA, 
2000). 

Resultados e Discussão 
Caracterização físico-química e bromatológica 
 Os resultados das características físico-químicas das farinhas estão apresentados na 
tabela 1. Os valores de pH não diferiram significativamente e foram superiores ao reportado 
por ÁLVARES et al. (2015) que encontraram 4,42 para esse mesmo grupo de farinha de 
mandioca. O pH é um fator de grande importância para prevenir o desenvolvimento de 
microrganismos nos alimentos e a maioria dos microrganismos cresce em condição de pH 
superior a 4,5. As farinhas de Cruzeiro do Sul fabricadas com fécula e com remoção parcial 
de fécula foram consideradas de acidez alta, uma vez que os valores encontrados estão acima 
dos 3,00meqNaOHN.100g-1 para farinhas do grupo seca. A acidez elevada pode ser devida a 
processos artesanais, exposição da massa de mandioca à temperatura ambiente elevada e o 
elevado tempo de prensagem.  

A análise do teor de umidade das farinhas mostrou que todas as amostras analisadas 
estavam com valor inferior ao limite máximo (13%) estabelecido pela Legislação Brasileira 
(BRASIL, 2011) e não houve diferença significativa para as farinhas dos tratamentos T1 e T2. 
Diferenças no teor de umidade devem-se à variação entre as comunidades locais produtoras 
de farinha quanto ao tipo de forno, tempo e a temperatura empregada durante a tostagem. 
Miqueloni et al (2011) analisando amostras de 116 casas de farinha de diferentes municípios 
do TCVJ nas quais se retirava esporadicamente a fécula durante a fabricação citam ter 
encontrado um valor médio de umidade de 9,62%. A atividade de água não apresentou 
diferença estatística entre os tratamentos e os valores encontrados para T1 (0,31) e T2 (0,32) 
foram considerados seguros com relação ao desenvolvimento bacteriano.   

Quanto ao teor de cinzas, também não houve diferença significativa entre os 
tratamentos e o valor médio de 0,79% foi inferior ao limite estabelecido (1,4% de cinzas) 
como máximo pela legislação brasileira (BRASIL, 2011). Esses resultados foram 
considerados coerentes aos relados em outros estudos (SOUZA et al, 2008; ÁLVARES et al, 
2015). O teor de cinzas é atribuído tanto às características intrínsecas das raízes como ao 
processo de fabricação e valores acima do permitido podem ser indicativos de teores 
significativos de minerais na matéria-prima ou contaminação por material estranho ao 
produto devido a falhas em alguma etapa do processamento. 
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Os teores de fibra bruta variaram de 1,78% (T2) a 2,23 % (T1), e não diferiam 
estatisticamente e foram considerados de acordo com a legislação brasileira, que estabelece o 
valor máximo de 2,3% (BRASIL, 2011). Esses resultados são superiores aos reportados por 
Dias e Leonel (2006) para farinhas pertencentes ao grupo seca, oriundas do Acre. O teor de 
fibras pode estar relacionado com as variedades de mandioca utilizadas para a fabricação da 
farinha e com as etapas do processamento artesanal.  

Os valores de carboidratos variaram de 95,38% (T1) a 95,46% (T2) para as farinhas 
processadas com fécula e com retirada parcial de fécula, respectivamente, não apontando 
diferença estatística. A legislação faz referência apenas ao teor de amido, principal 
carboidrato presente na raiz, sendo que o mínimo exigido varia de 80,0 a 86,0%, dependendo 
da classificação da farinha por tipo. Por outro lado, o valor energético total no T2 (386,95 
kcal/100g) foi mais elevado que no T1 (380,17kcal/100g), embora não tenham diferido 
estatisticamente entre si. A incorporação de massa integral àquela que foi parcialmente 
retirada a fécula pode ter contribuído para manter esses valores elevados, sem diferenciá-las 
estatisticamente. A farinha de mandioca é um alimento altamente energético em função do 
reduzido teor de proteína e elevado teor de carboidratos, estando esses componentes 
relacionados às variedades de mandioca. 
Tabela 1. Valores médios dos parâmetros físico-químicos da farinha de mandioca de 
Cruzeiro de Sul fabricada com fécula e com retirada parcial da fécula*1  

Tratamentos*1 
Componentes analisados  

1 2 Média CV (%) 

pH 5,1350a 5,1850a 5,1600 3,44 
Acidez (meq NaOH N.100 g-1) 3,5575a 3,5475a 3,5525 12,29 
aw 0,3175a 0,3200a 0,3187 7,97 
Umidade (%) 5,5250a 6,2825a 5,9037 18,16 
Proteina bruta (%) 1,2925a 1,1525a 1,2225 8,46 
Cinzas (%) 0,8475ª 0,7375a 0,7925 4,89 
Lipídios (%)  0,2875ª 0,8350ª 0,5612 72,28 
Fibra bruta (%) 2,2300ª 1,7800a 2,0050 36,94 
Carboidratos (%) 95,3800ª  95,4650ª  95,4225 1,14 
VET (kcal/100g) 380,1700a 386,9575a 383,7101 1,33 

*1 Tratamento 1 (farinha coletada no final do processamento com fécula); Tratamento 2 
(farinha coletada no final do processamento com retirada parcial de fécula); VET –Valor 
energético total. 
Na linha, as médias seguidas por uma mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. 

Os valores de proteínas de 1,29% (T1) e 1,15% (T2), não diferiram estatisticamente 
entre si e foram semelhantes aos encontrados por Álvares et al. (2015) e superiores aos 
relatados por Souza et al. (2008).  

Caracterização de cor 
Os resultados referentes à colorimetria das farinhas fabricadas com fécula e com 

retirada parcial da fécula estão apresentados na tabela 2.  A análise dos componentes de cor 
L*, a* e b* nas farinhas tostadas em forno mecânico mostrou variação entre as amostras, 
tendo o componente L* (luminosidade ou brilho) variado entre 82,95 a 89,40. Apesar de não 
diferirem estatisticamente, as amostras do tratamento 1 apresentaram maior luminosidade, 
resultado semelhante aos reportados por Dias e Leonel (2003) para farinhas de mandioca de 
diferentes localidades do Brasil. A luminosidade apresentada por estas farinhas pode ser 
explicada pela realização de uma etapa de tostagem complementar de escaldamento.  

A coordenada de cromaticidade a* das farinhas analisadas variou de -5,57 (T1) a -
4,82 (T2). Como este componente de cor varia do verde (-) ao vermelho (+), considera-se que 
ocorreu pequena variação para este componente, havendo maior tendência para o verde, 
porém de pouca intensidade. Estes valores de a* foram inferiores aos relatados por Dias e 
Leonel (2006) que encontraram valor de -2,67 para esse componente de cor em amostras de 
farinha de mandioca oriundas do estado do Acre.  
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Já a coordenada de cromaticidade b*, que varia do azul (-) ao amarelo (+), apresentou 
uma variação de 26,97 (T2) a 29,01 (T1), não diferindo estatisticamente entre si e mostrando 
tendência ao amarelo em todas as amostras de farinhas analisadas, processadas com fécula ou 
com retirada parcial do componente. Esses valores foram superiores ao encontrado por Dias e 
Leonel (2006) que relatam o valor de 18,16 para farinhas oriundas do Acre, classificadas 
como amarelas.   
Tabela 2. Avaliação da cor pelos parâmetros L*, a* e b* nas farinhas de mandioca de 
Cruzeiro do Sul fabricadas com fécula e com retirada parcial da fécula *1 

            Tratamentos 
Coordenadas 

1 2 Média CV(%) 

L* 89,4050ª 82,9575ª 86,1812 2,58 
a* -5,5700ª -4,8225ª -5,1975 7,46 
b* 29,0125ª 26,9700ª 27,9912 3,22 

* 1Tratamento 1 (farinha coletada no final do processamento com fécula); Tratamento 2 
(farinha coletada no final do processamento com retirada parcial de fécula). 
Na linha, médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente entre si ao nível 
de 5% pelo teste de Tukey. 

Conclusão 

A fabricação de farinha de mandioca de Cruzeiro do Sul com a retirada parcial da  fécula não 
promoveu alterações nas suas características físico-químicas e bromatológicas.  
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Temática: Processamento e agroindústria 
 

Resumo 

O trabalho teve como objetivo avaliar a aceitação sensorial de snacks elaborados com 
raízes de clones de mandioca (BRS Dourada, BRS Gema de Ovo, BRS Jari e o híbrido 1411) 
sem adição de aromatizantes. Os snacks foram submetidos ao teste de aceitação sensorial com 
59 julgadores não treinados, que avaliaram a aparência, cor, sabor, crocância e aceitação 
global. Foi realizado também o diagnóstico de intensidade da aparência fibrosa e sabor 
salgado utilizando escala de nove pontos. Para o atributo aparência, não houve diferença 
significativa (P>0,05) entre os snacks elaborados. Os snacks elaborados com os quatro clones 
de mandioca foram considerados com sabor salgado pouco intenso (notas entre 2,4 e 3,8) e 
com intensidade de fibra intermediária (notas entre 4,4 e 5,3). As maiores intenções de 
compra foram verificadas para os snacks elaborados com os clones BRS Jari (46%) e 1411 
(51%), que não diferiram entre si (P>0,05) para todos os atributos avaliados. O sabor mais 
indicado pelos julgadores para adquirir o produto foi cebola e salsa e 36% dos consumidores 
só comprariam o snack se fosse adicionado aromatizante. Os snacks de mandioca elaborados 
com os clones BRS Jari e 1411 apresentaram as maiores notas para o sabor e aceitação global. 

Palavras Chave: Manihot esculenta, processamento, aceitação sensorial 

Introdução 

A secagem é uma das técnicas mais antigas utilizadas para preservação dos alimentos. 
As vantagens da utilização de tal processo é o aumento da vida de prateleira do produto, 
redução no peso e volume, visando menor custo de transporte e estocagem. O alimento 
desidratado, se estocado de modo adequado, pode apresentar propriedades únicas de sabor, de 
textura e de valor nutricional (LEWICKI, 2006). 

A busca por alimentos prontos para o consumo, práticos e convenientes impulsiona as 
indústrias de alimentos para o desenvolvimento de produtos diferenciados e dentre esses 
destacam-se os salgadinhos. Desse modo, uma possibilidade de agregar valor e incentivar o 
cultivo da mandioca é a produção de salgadinhos do tipo chips fritos ou desidratados (snack).  

As indústrias que processam mandioca introduzem novas tecnologias visando à 
diversificação desses produtos. Esses alimentos contêm ingredientes que podem trazer 
benefícios tanto para a qualidade de vida quanto para a saúde, o que pode ser comprovado 
pelo grande número de lançamentos de produtos fortificados, enriquecidos, com baixo teor de 
gorduras e funcionais (LUSTOSA et. al., 2010). 

Algumas variedades de mandioca apresentam em sua composição química 
carotenoides, que podem ser precursores da vitamina A. Esses compostos são responsáveis 
pela coloração amarela da raiz, além de possuírem propriedades nutricionais, tais como: 
aumento da resposta imune e redução do risco de doenças degenerativas (SENTANIN & 
RODRÍGUES-AMAYA, 2007). 

O objetivo desse estudo foi avaliar a aceitação sensorial de snacks elaborados a partir 
de raízes de quatro clones de mandioca de polpa amarela sem a adição de aromatizantes. 
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Material e Métodos 

As raízes foram colhidas nos campos experimentais da Embrapa Mandioca e 
Fruticultura em Cruz das Almas – BA, no ano de 2014 aos 12 meses após o plantio e 
processadas no Laboratório de Ciência e Tecnologia de Alimentos no mesmo dia da colheita. 
Para o processamento do snack foram selecionadas três variedades de mandioca de mesa 
(BRS Jari, BRS Gema de ovo e BRS Dourada) e o híbrido 1411. 

As raízes foram lavadas com água, sanitizadas com solução de hipoclorito de sódio 
(50 mg de cloro ativo por litro de solução) por cinco minutos, descascadas e fatiadas com 0,8 
mm de espessura. As fatias de mandioca (500 g) foram branqueadas por dois minutos em uma 
solução a 100 oC com 5 L de água, 50 mL de óleo vegetal e 85 g de cloreto de sódio, e em 
seguida drenadas e imersas em água gelada por trinta segundos. As fatias foram drenadas 
novamente e, então distribuídas e desidratadas em secador de bandejas com circulação 
forçada de ar à temperatura de 65 °C, por aproximadamente, 3 h e 30 min. O produto foi 
acondicionado em embalagens de BOPP/BOPP metalizado (polipropileno biorientado + 
polipropileno biorientado metalizado). 

Os snacks dos quatro clones foram avaliados quanto à aceitação sensorial por 59 
julgadores não treinados. O teste foi realizado em cabines individuais sob luz branca. Cada 
julgador recebeu o produto de forma monádica e sequencial no delineamento de blocos 
completos, totalizando 04 amostras. Os atributos sensoriais cor, aparência, sabor, crocância e 
aceitação global foram avaliados utilizando-se escala hedônica de nove pontos (ABNT, 
1998), de “gostei muitíssimo” (9) a “desgostei muitíssimo” (1). Além do teste de aceitação 
sensorial, foi realizado o diagnóstico de atributos para o sabor salgado (1- pouco salgado a 9- 
muito salgado) e a aparência fibrosa (1- pouca fibra a 9- muita fibra) utilizando escala de 
intensidade de nove pontos. Foi avaliada também a intenção de compra do produto e sabores 
sugeridos para posterior venda em mercado. 

Os resultados foram submetidos à análise de variância e teste de Tukey a 5% de 
significância, com auxílio do programa estatístico Sisvar (FERREIRA, 2000). 

Resultados e Discussão 
A cor é o primeiro critério utilizado na aceitação ou rejeição do produto pelo 

consumidor, por isso, na indústria de alimentos a cor é um atributo importante (BATISTA, 
1994). Se a cor for atraente, dificilmente o alimento não será ingerido ou, pelo menos, 
provado (SILVA et al., 2000). Os snacks elaborados com os clones BRS Jari, 1411 seguida da 
BRS Dourada e BRS Gema de Ovo não diferiram entre si (P>0,05) em relação à cor, e foram 
classificados entre os termos hedônicos “gostei ligeiramente” e “gostei moderadamente” 
(Tabela 1). Não houve diferença significativa (P>0,05) entre os quatro clones para o atributo 
aparência. Para o atributo crocância, pode-se observar que o hibrido 1411, BRS Jari e BRS 
Gema de Ovo não diferiram entre si (P>0,05), seguido pelo BRS Dourada. Os snacks 
elaborados com os clones BRS Jari e 1411 apresentaram as maiores médias para o atributo 
sabor e não diferiram entre si (P>0,05), quanto à aceitação global, seguido do clone BRS 
Gema de Ouro, sendo classificados entre os termos “gostei ligeiramente” e “gostei 
moderadamente”. 

No que se refere ao diagnóstico de atributos, não houve diferença significativa 
(P≤0,05) entre os produtos elaborados quanto à aparência fibrosa, e esses foram considerados 
com intensidade de fibra intermediária. As maiores intensidades de sabor salgado foram 
verificadas nos snacks elaborados com a BRS Jari e com o híbrido 1411, mas os quatro 
produtos foram considerados “pouco salgado” pelos consumidores. 

Os produtos elaborados com os clones BRS Jari e 1411 apresentaram as maiores 
intenções de compra, com 45,8% (27 julgadores) e 50,8% (30 julgadores), respectivamente 
(Figura 1). Um total de 23,8% dos julgadores comprariam o produto só se o mesmo tivesse 
outro sabor. Ao serem questionados sobre qual o sabor preferido, 15 julgadores escolheram o 
sabor cebola e salsa para adquirir o produto (Figura 2). 
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Tabela 1. Aceitação sensorial e diagnósticos de atributos dos snacks elaborados com raízes de 
quatro clones de mandioca. 

Clone 
Aceitação Diagnóstico de 

atributos 

Cor Aparência Sabor Crocância 
Aceitação 

Global 
Sabor 

Salgado 
Aparência 

fibrosa 
BRS Jari 6,9ab 6,6a 5,9a 6,5ab 6,3a 3,8a 4,9a 
Gema de ovo 6,4b 6,3a 5,1b 5,9ab 5,6ab 2,4b 4,4a 
Híbrido 1411 7,2a 6,6a 6,1a 6,7a 6,4a 3,7a 5,3a 
BRS Dourada 6,7ab 6,5a 4,8b 5,6b 5,4b 2,7b 5,1a 
F 2,94* 0,37ns 7,95** 3,65* 5,47** 6,99** 1,69ns 
CVe(%) 22,29 24,24 31,92 32,78 28,49 63,95 45,07 
Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo de Tukey a 5% de significância; ** 
significativo a 1% de probabilidade pelo teste F; * significativo a 5% de probabilidade pelo teste F; ns 
não significativo pelo teste F; CVe: coeficiente de variação experimental. 
 
 

 

Figura 1. Intenção de compra do snack de mandioca sabor salgado de quatro clones. 
 
 

 

Figura 2. Sabores sugeridos pelos julgadores para o snack de mandioca. 
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Conclusão 

Os snacks de mandioca elaborados com os clones BRS Jari e 1411 apresentaram as 
maiores notas para o sabor seguido da aceitação global. Na avaliação de intenção de compra, 
esses clones foram os mais bem avaliados. O sabor mais indicado pelos julgadores para 
adquirir o produto foi o cebola e salsa. 
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Temática: Processamento e agroindústria 
 

Resumo 

O trabalho teve como objetivo avaliar a retenção de carotenoides totais em snacks 
elaborados com raízes de quatro clones de mandioca (BRS Dourada, BRS Gema de Ovo, 
BRS Jari e o híbrido 1411). As raízes de mandioca foram colhidas nos campos experimentais 
da Embrapa Mandioca e Fruticultura, em Cruz das Almas - BA. Para o preparo do produto, as 
fatias de mandioca com 0,8 mm de espessura foram branqueadas e desidratadas em secador 
de bandejas com circulação forçada de ar. O processamento do snack para cada variedade foi 
realizado com três repetições. Foram determinados os teores de carotenoides totais e a 
umidade antes e após o processamento. A variedade BRS Jari e o híbrido 1411 apresentaram 
os maiores teores de carotenoides totais antes e após o processamento. A maior retenção de 
carotenoides totais foi verificada para o snack elaborado com o híbrido 1411. 
 
Palavras Chave: Manihot esculenta, processamento, carotenoides.  

Introdução 

A cultura da mandioca (Manihot esculenta) é cultivada em todo o território nacional, 
exercendo um importante papel na dieta da população, sobretudo entre as classes com menor 
poder aquisitivo, por desempenhar um papel social junto às populações de baixa renda e por 
se adaptar aos diferentes ecossistemas (CEREDA et al., 2003). 

Hoje, o Brasil ocupa o segundo lugar como maior produtor mundial de mandioca, 
dentre os 100 países que a produzem (FAO, 2014). Além de atender à agricultura de 
subsistência, a produção se destaca na industrialização em grande escala (FELIPE et al., 
2010). 

Os alimentos funcionais têm despertado grande interesse emde consumidores que 
desejam incorporar em sua dieta produtos ricos em componentes nutricionais, que, além de 
nutrir, ainda são capazes de proteger o organismo contra doenças (GENOVESE & LAJOLO, 
2000). 

Uma dieta rica em carotenoides – presentes em mandiocas com polpa amarela ou 
alaranjada – diminui o risco de câncer, arteriosclerose e degeneração macular relacionada à 
idade (SCHIEBER & CARLE, 2005). As variedades de mandioca amarelas são uma fonte de 
provitamina A para populações cronicamente desprovidas deste composto, o que faz com que 
pesquisas sejam desenvolvidas nesta área visando o melhoramento genético para a obtenção 
de variedades de mandioca com boa produtividade, alto teor de carotenoides e que sejam 
apropriadas para o consumo (OLIVEIRA et al., 2009). 

O consumo culinário da mandioca é bastante amplo, e as raízes podem ser utilizadas 
na forma cozida, assada, frita, na composição de pratos mais sofisticados e no 
desenvolvimento de novos produtos (MORETO & NEUBERT, 2014). A busca por alimentos 
prontos para o consumo, práticos e convenientes impulsiona as indústrias de alimentos para o 
desenvolvimento de produtos diferenciados e dentre esses destacam-se os salgadinhos. Desse 
modo, uma possibilidade de agregar valor e incentivar o cultivo da mandioca é a produção de 
salgadinhos do tipo chips fritos ou desidratados (snacks). 
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O objetivo desse trabalho foi avaliar a retenção de carotenoides totais em snacks 
elaborados a partir de raízes de quatro clones de mandioca. 

 

Material e Métodos 

As raízes de mandioca das variedades BRS Jari, BRS Gema de ovo, BRS Dourada e o 
híbrido 1411 foram colhidos nos campos experimentais da Embrapa Mandioca e Fruticultura 
de Cruz das Almas – BA no ano de 2014 aos 12 meses de plantio e preparadas para análise e 
para o processamento, no Laboratório de Ciência e Tecnologia de Alimentos, no mesmo dia 
da colheita. 

As raízes foram lavadas com água, sanitizadas em solução de hipoclorito de sódio (50 
mg de cloro ativo por litro de água) durante quinze minutos, descascadas e fatiadas com 0,8 
mm de espessura. As fatias de mandioca (500 g) foram branqueadas por dois minutos em uma 
solução a 100 °C com 5 L de água, 50 ml de óleo vegetal e 85 g de cloreto de sódio. Em 
seguida, as fatias foram drenadas e imersas em água gelada por trinta segundos, para 
interromper o cozimento. A seguir, as fatias foram drenadas e desidratadas em secador de 
bandejas com circulação forçada de ar à temperatura de 65 °C, por aproximadamente 3 h e 30 
min. 

As raízes frescas e os snacks elaborados foram avaliados quanto aos teores de 
carotenoides totais e umidade. O processamento do snack e as análises para cada variedade 
foram realizados em três repetições. 

A extração dos carotenoides foi realizada com acetona em funil de separação. Para a 
partição dos carotenoides utilizou-se éter de petróleo. O extrato foi coletado em balão 
volumétrico e realizada a leitura da absorvância a 450 nm em espectrofotômetro 
(RODRIGUEZ-AMAYA & KIMURA, 2004). 

Para a determinação da umidade, três amostras de 60 g de mandioca fresca foram 
secas em estufa até peso constante (OLIVEIRA, 2010). Para o produto, foram usadas duas 
amostras de 5 g na balança de infravermelho por 6 minutos. 

Os dados foram submetidos ao teste de Tukey a 5% de significância com auxílio do 
programa estatístico Sisvar (FERREIRA, 2000). 

 

Resultados e Discussão 
A variedade BRS Jari apresentou maior teor de umidade (75,2%), seguido do híbrido 

1411 que alcançou valor estatisticamente menor de 71,8%, e de carotenoides totais em base 
seca (42,3 µg g-1 e 27,4 µg g-1, respectivamente), conforme pode ser visto na Tabela 1. 
 
Tabela 1. Teor de carotenoides totais em base seca (µg g-1) e umidade de raízes in natura e 
snacks de quatro clones de mandioca aos 12 meses de idade. 

Clone 
Raiz in natura Snack 

Umidade (%) Carotenoides Umidade (%) Carotenoides Ret. de Carot. 
Totais (%) 

BRS Jari 75,2a 42,3a 5,8a 29,6a 73,5a 
BRS Gema de Ovo 56,4d 7,6b 6,4a 5,3b 69,4a 
BRS Dourada 62,8c 12,6b 5,5a 8,1b 67,7a 
Híbrido 1411 71,8b 27,4ab 5,1a 25,2a 91,4a 

F 199,23** 6,57* 0,78ns 70,40** 2,57ns 
CVe(%) 1,57 33,46 17,22 13,83 13,18 

Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância; ** 
significativo a 1% de probabilidade pelo teste F; * significativo a 5% de probabilidade pelo teste F; ns 
não significativo pelo teste F; CVe: coeficiente de variação experimental. 
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Não houve diferença significativa entre a umidade do produto elaborado com os 
diferentes genótipos, sendo 5,7 % o valor médio. Os snacks elaborados com a BRS Jari e com 
o híbrido 1411 apresentaram os maiores teores de carotenoides totais, 29,6 µg g-1 e 25,2 µg g-
1, respectivamente. 

Em relação à retenção dos carotenoides totais após o processamento, o maior valor foi 
observado para o híbrido 1411 (91,4%), seguido da BRS Jari (73,5%), BRS Gema de Ovo 
(69,4%) e BRS Dourada (67,7%). Segundo Nascimento (2006), a etapa de branqueamento, 
onde as raízes passam por alta temperatura e exposição ao oxigênio, causa a perda de 7% a 
11% dos carotenoides totais do produto. Carvalho et al. (2012) avaliaram a retenção de 
carotenoides totais em raízes de mandioca amarelas mansas após o cozimento e observaram 
elevada retenção nos clones de mandioca avaliados. A retenção da mandioca cozida nas três 
repetições para o híbrido 1411 foi de 77,3% a 80,9% e para a varidade Dourada de 53,6% a 
82,5%. Segundo os autores, as diferenças observadas na retenção entre as repetições podem 
ser devidas à variação de concentração de carotenoides nas raízes in natura (CARVALHO et 
al., 2012). 

Chávez et al. (2006) avaliaram a retenção de carotenoides totais para três clones e 
cinco processos (mandioca cozida, Gari fermentado, fatias secas à sombra, secas ao sol ou em 
estufa). A maior retenção foi observada para as fatias secas na estufa a 60 oC por 24 horas 
(71,9 %), seguida pelas fatias secas à sombra por 6 a 7 dias (59,7%) e pela mandioca cozida 
(55,7%). O Gari fermentado por sete dias (34,1%) e as fatias secas ao sol por 2 a 3 dias 
(37,9%) apresentaram os menores valores de retenção de carotenoides totais. 

 

Conclusão 

Os clones BRS Jari e 1411 apresentaram os maiores teores de carotenoides totais 
antes e após o processamento. A maior retenção de carotenoides totais foi verificada no snack 
elaborado com o híbrido 1411. 
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Temática: Fitotecnia 

Resumo  
O objetivo deste trabalho foi avaliar as características culinárias de etnovariedades de 

mandioca da Terra Indígena kaxinawa de Nova Olinda. O experimento de campo foi 
conduzido no Campo Experimental da Embrapa Acre com dez genótipos entre abril de 2014 a 
junho de 2015. Os testes culinários foram realizados no Laboratório de Tecnologia de 
Alimentos da Embrapa Acre onde foram avaliados os parâmetros: porcentagem de água 
absorvida/perdida, facilidade de descascamento, cor da polpa, textura, plasticidade, 
pegajosidade e o tempo de cozimento usando cozedor Mattson modificado no qual toletes de 
mandioca foram posicionados abaixo de 24 pinos e submersos em água sob fervura. Os 
resultados das médias obtidas para as variáveis; água absorvida/perdida, textura e 
porcentagem de toletes cozidos em até 30 minutos foram submetidos à análise de variância ao 
nível de 5% de probabilidade. De acordo com os resultados encontrados as etnovariedades de 
macaxeira Amarelinha e Juriti apresentaram baixo tempo de cozimento e melhores padrões de 
massa cozida. Estes genótipos são promissores para futuros trabalhos de melhoramento de 
mandioca, pois apresentaram as boas características culinárias mesmo em colheita tardia 
demostrando grande potencial para a exploração como mandioca de mesa. 
Palavras Chave: mandioca de mesa; etnocultivares; cozimento; Manihot esculenta, 

Introdução 
A cultura da mandioca (Manihot esculenta) apresenta ampla diversidade genética.  

Dezenas de etnovariedades de mandioca são utilizadas pelos agricultores familiares 
tradicionais e indígenas do Acre incluindo variedades de mandioca de mesa cultivadas em 
aldeias indígenas que recebem o nome comum de macaxeira (PANTOJA FRANCO et al., 
2002).  

Segundo Emperaire (2002), o cultivo das raízes de mandiocas nos roçados da 
Amazônia ocorre por meio de diferentes mecanismos que variam conforme os contextos 
socioculturais, pressões econômicas e processos ecológicos de cada região. As populações 
tradicionais e indígenas são importantes agentes para a conservação e ampliação da 
variabilidade genética na cultura da mandioca.  

O cultivo de variedades de macaxeiras de boas características culinárias como cor 
amarela, rápido cozimento e precocidade é uma boa alternativa de diversificação de uso da 
mandioca e uma opção de renda para a agricultura familiar, uma vez que no Acre a mandioca 
é usada principalmente para a produção de farinha.  

Diversas características agronômicas e organolépticas são importantes para a seleção 
de variedades superiores em trabalhos de melhoramento da cultura no Acre. As variáveis 
culinárias como tempo de cozimento, cor, textura, plasticidade e a pegajosidade da massa da 
raiz estão associadas com o padrão de massa cozida sendo importantes características na 
seleção de mandiocas de mesa (LORENZI, 1994). Assim este trabalho teve como objetivo 
avaliar as características culinárias de etnovariedades de macaxeira da Terra Indígena 
Kaxinawa de Nova Olinda visando à seleção de materiais genéticos superiores de mandioca 
para mesa.   
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Material e Métodos 
O experimento foi instalado e conduzido no Campo Experimental da Embrapa Acre 

em área de pousio de sete anos povoada com espécies de gramíneas associadas e leguminosas. 
O delineamento utilizado foi em blocos casualizados com três repetições. As dez 
etnovariedades representaram os tratamentos foram dispostas em parcelas experimentais 
constituídas de 16 plantas sendo quatro centrais úteis. As plantas foram instaladas em abril de 
2014 sendo a colheita realizada aos 14 meses após o plantio.  

 As etnovariedades de macaxeira coletadas da Terra indígena Kaxinawa Nova Olinda, 
segundo a classificação local, recebem o sufixo ATSA, usado na nomenclatura indígena para 
todas as variedades de macaxeira na linguagem indígena Huni Kuin. O prenome tem 
significado e origem indígena está associada a alguma característica peculiar da variedade 
(Tabela 1). 
Tabela 1- Etnovariedades de macaxeira coletadas da Terra indígena Kaxinawa Nova Olinda, 
Feijó, AC e seu uso segundo a classificação feita pelos indígenas. 

Nome da 
etnovariedade 

Nome indígena 
Huni Kuin 
(ATSA) 

Significado 
próximo 

Origem Aldeia  Uso 

1 Amarelinha Paxinipá atsa Amarela Local Nova 
Olinda 

mesa 

2 Paraguá Hushupa atsa Branca Local Nova 
Olinda 

mesa 

3 Arpãozinho Yã atsa Lago, adaptada a 
lagos, rio 

kulina (Madijá) Formoso mesa 

4  Kampa preta Mexu atsa Preta Seringal moleza Formoso mesa 

5 Sacaí Sacaí atsa Pessoa de nome 
Isaká 

Vizinho = 
branco 

Formoso Mesa e 
Farinha 

6 Milagrosa Dau atsa Veneno Local Formoso Farinha 
 

7 Paxiubão Pesi atsa É bom kulina (Madijá) Boa vista Mesa 
8 Caboquinha Caboquinha 

atsa 
Caboquinha Kampa Boa vista Mesa 

9 Juriti Dey atsa Pássaro Roçado tio Novo 
segredo 

Mesa e 
farinha 

10 Manteiguinha Muru atsa Humberto 
=muru 

Roçado tio 
(Muru) 

Novo 
segredo 

mesa 

As avaliações das características culinárias das etnovariedades de macaxeira foram 
conduzidas no Laboratório de Tecnologia de Alimentos da Embrapa Acre. Para o teste de 
cozimento, foi utilizado o cozedor Mattson modificado, conforme metodologia adotada por 
Oliveira (2005), na qual toletes de macaxeira medindo 2x1x1cm são posicionados abaixo de 
24 pinos e submersos em água destilada sob fervura. O tempo de cozimento foi considerado 
aquele em que 50% dos pinos mais um abaixaram, sendo que o tempo máximo de observação 
foi estabelecido em 30 minutos.  

O equipamento é composto de 24 pinos, cada pino está calibrado a 40g. Os pinos 
deslizaram sobre duas placas perfuradas, de forma a se posicionarem sobre os toletes de 
mandioca. Com o cozimento, os pinos penetram nos toletes de mandioca e afundam, sendo 
então contados.  

Para as demais características culinárias, foram avaliados os parâmetros: facilidade de 
descascamento ou de destaque do córtex da raiz realizada via teste manual com uso da faca; 
cor da polpa; textura, usando-se texturômetro eletrônico de bancada (Stable Micro Systems 
TA-XT2 i) equipado com plunger de 6 mm de diâmetro; ganho ou perda de peso pós-
cozimento via pesagem em balança, plasticidade visual e pegajosidade à mão. Para as 
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variáveis água absorvida/perdida, textura e porcentagem de toletes cozidos em até 30 minutos, 
foi realizada a análise de variância e teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.  

Resultados e Discussão 
Foram observadas diferenças significativas nas três variáveis quantitativas de 

cozimento e dos padrões de massa cozida das etnovariedades de macaxeira testados conforme 
está demonstrado na Tabela 2. 
Tabela 2 - Características culinárias de etnovariedades de macaxeira da Terra Indígena 
Kaxinawa de Nova Olinda.   

Variedade 
% toletes 

cozidos em 30´ 
% de água 
absorvida 

Textura 
(N) 

Plasticidade Pegajosidade DCR CP 

1 100,00a +9,71a 1,70c Moderada Alta Fácil Amarela 
2 0,00e -7,04abc 4,60b Baixa Baixa Fácil Branca 
3 8,33cd +3,68c 5,80ab Baixa Baixa Fácil Branca 
4 0,00e -2,76c 5,59ab Baixa Baixa Fácil Branca 
5 45,83b +5,38abc 2,55c Moderada Moderada Difícil Creme 
6 41,67b +8,68ab 2,98c Moderada Alta Difícil Amarela 
7 20,83c +2,46c 5,08ab Moderada Alta Difícil Creme 
8 4,17de +6,16abc 9,88a Baixa Baixa Fácil Branca 
9 100,00a +9,31ab 1,98c Moderada Alta Fácil Creme 

10 8,33cd +7,74abc 6,00ab Moderada Moderada Fácil amarela 
CV (%) 15,43 21,36 12,78     

Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey, a 5% de 
probabilidade. DCR = destaque do córtex da raiz = facilidade de descascamento; CP = cor da 
polpa. 

Na maioria das etnovariedades avaliadas, não ocorreu à queda de 50% dos pinos mais 
um, em menos de 30 minutos, com exceção das etnovariedades Amarelinha e Juriti, sendo que 
a primeira se mostrou eficiente com tempo ótimo de cozimento de 6 minutos, seguido da 
variedade Juriti com 19 minutos.  

Em relação à textura foi verificado que as etnovariedades Amarelinha e Juriti 
apresentarem menores valores de firmeza da massa cozida 1,70 N e 1,98 N, respectivamente. 
Analisando os resultados de cozimento e textura verificou-se que possuem relação direta pois 
as etnovariedades que apresentaram menor tempo de cozimento tiveram também menor 
firmeza da massa, corroborando dados de Lorenzi (1994).   

Nas etnovariedades Arpãozinho, Sacaí, Milagrosa, Caboquinha e Manteiguinha, 
também parte dos toletes apresentarem reduzido tempo de cozimento o que poderia poderia 
ocorrer totalmente bem próximo dos 30 minutos.  

Quanto a porcentagem de água absorvida/perdida pelos toletes de macaxeira, foi 
observado que apenas nas etnovariedades Paraguá e Kampa preta não houve ganho de peso. 
Os maiores ganhos de peso ocorreu com etnovariedades Amarelinha e Juriti estando  
correlacionado com o tempo de cozimento inversamente proporcional ao cozimento rápido . 
Estes resultados estão de acordo com aqueles da pesquisa realizado por Oliveira (2005) onde 
observou maiores ganho de peso de mandioca quando ocorre o total cozimento das raízes. 

Com relação à plasticidade e pegajosidade da massa cozida, as etnovariedades foram 
classificadas como baixa com exceção das etnovariedades Sacaí e Manteiguinha que 
apresentaram classificação de moderada; as etnovariedades Amarelinha, Milagrosa, Paxiubão  
e Juriti e plasticidade moderada e alta pegajosidade (Tabela 2). A pegajosidade e a 
plasticidade são atributos fundamentais a serem avaliados durante o cozimento de raízes de 
mandioca de mesa. Essas variáveis interferem diretamente na maioria das receitas culinárias 
preparadas com mandioca (LORENZI, 1909; PEREIRA et al., 1985). 
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As etnovariedades Sacaí, Milagrosa e Paxiubão apresentaram maior dificuldade no 
descascamento da raiz, no entanto as demais etnovariedades apresentaram fácil descascamento 
uma boa característica para uma macaxeira. As variedades Milagrosa e Paxiubão segundo os 
moradores da TI Terra Indígena kaxinawa de Nova Olinda são usadas como macaxeira 
quando novas e para farinha quando ficam mais velhas no campo. Em relação à coloração da 
polpa apenas as etnovariedades Amarelinha, Milagrosa e Manteiguinha apresentaram 
coloração amarela, característica considerada importante, pois revela a teores de carotenoides 
precursores da vitamina A e está aliada a preferência local de cor de polpa. 

Conclusão 
As etnovariedades de macaxeira Amarelinha e Juriti apresentaram as melhores 

características culinárias mesmo em época de colheita tardia demostrando grande potencial 
para a exploração comercial como mandioca de mesa por apresentar o menor tempo de 
cozimento e bons padrões de massa cozida.  
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Temática: Processamento e agroindústria  
 

Resumo  

A cultura da mandioca é a mais importante atividade quanto à subsistência econômica 
e alimentar dos agricultores da comunidade São Benedito, em Poconé-MT. O objetivo do 
trabalho foi realizar um levantamento sobre as variedades de mandioca encontradas nas roças 
da comunidade, quantificar a produção de farinha, assim como as dificuldades de produção 
encontradas pelo produtor. A coleta dos dados se deu através de entrevistas participativas, 
semiestruturada, com perguntas abertas e fechadas. As entrevistas foram realizadas no local 
de cultivo e registrando as características do sistema de produção. Nessa comunidade, há 
preferência pelas variedades Brava, pela sua alta rentabilidade na produção de farinha. 
Quanto às dificuldades 100% dos entrevistados relatam ter dificuldades com pragas e falta de 
assistência técnica por parte de órgãos especializados. A farinha de mandioca da comunidade 
possui mercado para alcançar maiores índices de produção, principalmente pela tradição e 
aceitação dos consumidores, porém caso não haja uma intervenção para apoio na questão 
social da manutenção da mão de obra, incentivo na produção e estruturação das farinheiras, 
essa atividade pode ficar comprometida. 
Palavras Chave: Agricultura; Comunidades tradicionais; Roças; Variedades. 

Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz), de fato, é uma das principais espécies que 
compõem a agrobiodiversidade deste país, desempenhando papel chave na dieta de diversas 
comunidades (Adams et al., 2008). Cultivada em todas as regiões do país, a mandioca tem 
papel importante na alimentação humana e animal, na geração de emprego e renda, 
especialmente para pequenos e médios produtores, além disso, segundo Otsubo & Lorenzi 
(2004), é utilizada também como matéria prima para vários derivados industriais devido à 
versatilidade da cultura e à diversidade genética. 

Os cultivos de mandioca nas comunidades tradicionais estão intimamente 
relacionados à produção de farinha e a comercialização deste produto é significante para a 
economia local e regional, abastecendo os mercados das cidades da Baixada Cuiabana, região 
denominada que abrangem 13 municípios em torno de Cuiabá. Muito apreciada por seu valor 
energético, a farinha constitui-se como componente fundamental na dieta local, e em muitos 
casos representa a conexão da comunidade com os mercados, mercearias, outras comunidades 
e assentamentos vizinhos.  

Sendo assim o objetivo do trabalho foi realizar um levantamento das variedades locais 
de mandioca e quantificar a produção de farinha como principal fonte de subsistência dos 
agricultores familiares, assim como as dificuldades encontradas pelo produtor.  
 

  Material e Métodos 
A pesquisa foi realizada na comunidade São Benedito, localizada no município de 

Poconé, situada na mesorregião do Alto Pantanal e microrregião Centro Sul de Mato Grosso, 
área denominada de Baixada Cuiabana.  
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O município de Poconé possui uma população de aproximadamente 32.092 
habitantes, sendo que 27,43% vivem na zona rural (IBGE, 2010). A agricultura e pecuária são 
as principais atividades econômicas, destacando-se na produção da farinha de mandioca, 
muito apreciada pela população regional e nos grandes centros urbanos do país. 

A pesquisa foi autorizada pelos informantes e estes aderiram ao termo de livre 
esclarecimento em uma reunião realizada com todos os produtores locais. Na entrevista 
utilizou-se um formulário semi-estruturado, com perguntas abertas e fechadas.  

  Resultados e Discussão 
 
O universo amostral desta pesquisa contou com 23 entrevistados e a mandioca é 

cultivada em 100% dos espaços visitados. A Figura 1A mostra as variedades e a frequência 
com que apareceram nas UDs (unidade de família). 

Verificou-se uma interseção de seis variedades entre os produtores: Liberata, 
Branquinha, Cacau, Broto-Roxo, Mansa e Brava, sendo esta última, citada pela maioria dos 
entrevistados. Esse fato é argumentado pelos produtores que alegam que esta variedade 
proporciona maior rendimento na produção de farinha, que é a principal fonte de subsistência 
da população local e que possui menor interferência das pragas no plantio. Logo, estas 
variedades são as mais comuns. Segundo PEREIRA et al (1985), essa variedade “Brava” 
possui maior teor de massa seca e amido e, portanto, rendimento superior às “mansas ou 
doces”, resultado diferente foi encontrado em Ramos et al (2011), no estudo sobre sistemas de 
produção de mandioca em comunidades locais de Cáceres, em que a preferência por parte dos 
produtores de uma das comunidades estudadas para produção de farinha foi a variedade 
Cacau. Tal preferência pode ocorrer por questões tradicionais e de cultura local. 
(PADRONIZAR LETRA MAISCULA OU MINUSCULA PARA BIBLIOGRAFIA) 

O cultivo da mandioca representa única fonte de renda para 57% dos depoentes, 
seguido de 17,39% que possuem como fonte de renda a aposentadoria, seguida da bolsa 
família. Sendo que 8,69% são agricultores e também funcionários públicos que atuam na 
própria comunidade como pedagogo e agente de saúde.  

A farinha produzida é comercializada na região da Baixada Cuiabana, principalmente 
na cidade de Poconé, local de comércio mais próximo à comunidade. Além da farinha os 
agricultores fazem outros usos da mandioca, como polvilho, alimentação animal (casca), 
consumo in natura (Figura 1B). 

O cultivo de mandioca na comunidade é realizado com insumos industriais como 
calcário e inseticida. O uso da gradagem no preparo inicial do solo é realizado por 100% dos 
entrevistados, porém o calcário é distribuído no solo manualmente, pois não há equipamento 
especializado. As operações que demandam mais mão-de-obra são o plantio, capinas e 
colheita, as quais são eminentemente manuais. Tal fato resulta em menor custo de produção, 
visto que a mão-de-obra é basicamente familiar ou no sistema de troca de favor, onde uma 
família auxilia a outra em seu dia de produção. Os agricultores da comunidade São Benedito 
consideram a cultura da mandioca importante para as suas atividades e a necessidade do 
fortalecimento da agroindústria para processamento de raízes na região. Parte dos agricultores 
acreditam que seria preciso mecanizar todo o processo de fabricação da farinha, porém outros 
acreditam que tendo parte do processo manual valoriza a qualidade do produto.  

. Alguns produtores têm interesse que o processo se torne mecanizado, através de uma 
“descascadeira”, que facilitaria parte do trabalho, tendo em vista o esforço físico que a 
atividade demanda.  

Toda produção de farinha é vendida, principalmente nos mercados da cidade de 
Poconé. A Figura  C mostra a produção de farinha kg/ha, considerando os três últimos anos 
de produção. Quanto à produção, 34,78% produziram mais de uma tonelada de farinha por 
hectare e 26,08% não souberam quantificar sua produção. Os demais produtores tiveram uma 
produção estimada entre 100 a 800 kg de farinha/ha (Para os que relatam não saber a 
produtividade de mandioca foi considerado o zero como referência.). 
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Quanto as dificuldades na produção de mandioca, a falta de assistência técnica foi 
citada por 100% dos entrevistados, seguida de dificuldades com manejo em relação às pragas. 
Tais questões podem estar relacionadas uma vez que os produtores nem sempre conseguem 
lidar com os ataques de pragas e acabam por ter prejuízos na produção de mandioca, e 
consequentemente de farinha. Mesmo com esses problemas, 52% dos agricultores não levam 
em consideração o valor mandioca e ou farinha na hora de plantar e produzir, pois toda 
produção da comunidade atende as necessidades do produtor e tem venda garantida. Segundo 
os entrevistados, caso a produção fosse maior, teriam mercado garantido para a sua 
comercialização. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Distribuição da frequência absoluta e relativa das variedades citadas nas 
entrevistas (A). Uso das variedades na comunidade São Benedito (B). Estimativa de 
produção de farinha de mandioca considerando os três últimos anos (C). Dificuldades 
relatadas pelos entrevistados na comunidade (D). 
 
 

Conclusão 

A cultura da mandioca é a mais importante atividade quanto à subsistência econômica 
e alimentar dos agricultores da comunidade São Benedito.  100% dos produtores tem 
preferência pela variedade Brava, pela sua alta rentabilidade na produção de farinha.   

A produção de farinha de mandioca possui mercado para alcançar maiores índices de 
produção, principalmente pela tradição e aceitação dos consumidores.  O perfil da agricultura 
praticada nesta comunidade abrange características complexas socioculturais importantes para 
a população local e sociedade em geral.   
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Temática: Processamento e agroindústria. 
 

Resumo  

Com objetivo de avaliar características culinárias de variedades de mandioca de mesa foi 
conduzido este trabalho na área experimental da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 
em Vitória da Conquista, BA. Foram utilizadas as variedades Milagrosa, Paraguai, 
Maragogipe, IAC 576-3, Saracura, Amarela Viçosa, IAC Guaxupé, Manteiga, Aipim 
Furadinho, Calombo, BRS Dourada, Rosa, Manteigão, Pão da China, BRS Gema de Ovo, 
Colombo, BRS Eucalipto, Cacau Branca, BRS Rosada, provenientes do Campo de 
Multiplicação de Aipins, da Coleção de Germoplasma de Mandioca da UESB. As 
características avaliadas foram: textura, descascamento, tempo de cozimento e classificação 
da massa. Os dados foram submetidos à análise estatística e, posteriormente, as médias dos 
tratamentos agrupadas pelo procedimento proposto por Scott-Knott, a 5% de probabilidade. 
Considerando-se em conjunto as características descascamento e tempo de cozimento, as 
variedades Manteiga, BRS Dourada e Eucalipto destacaram-se para consumo humano na 
forma de raízes frescas. 
 
Palavras Chave: Manihot esculentaCrantz, melhoramento genético,cozimento. 

Introdução 

A mandioca (Manihot esculentaCrantz) é planta originária do Brasil que apresenta 
características nutritivas, com ampla utilização para consumo humano, embora a qualidade 
culinária das suas raízes tenha sido pouco estudada (Normanha, 1988, citado por Lorenzi, 
1994). 

De acordo com Pereira et al. (1985), as variáveis relacionadas ao cozimento mais 
importantes são: a textura, a plasticidade e a pegajosidade da massa, pois interferem 
diretamente na maioria das receitas culinárias preparadas com mandioca. No entanto, segundo 
Lorenzi (1994), estas variáveis estão associadas à duração do tempo para cozimento, pois 
quanto menor este tempo, melhor as qualidades organolépticas da massa gerada.Portanto, a 
simples determinação do tempo de cozimento é uma segura avaliação indireta da qualidade de 
massa cozida. 

A variação no tempo de cozimento e na qualidade da massa cozida é fator inibidor 
para o comércio de raízes de mandioca durante todo o ano. As raízes de mandioca de mesa de 
boa qualidade devem cozinhar no máximo entre 15 e 30 minutos (WHEATLEY; GOMES, 
1987).   

Diante disso, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar características 
culinárias de raízes de mandioca de mesa, cultivadas em Vitória da Conquista. 
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 Material e Métodos 

O trabalho foi conduzido na Universidade do Sudoeste da Bahia (UESB), campus de 
Vitória da Conquista, BA, no período de abril de 2013 a março de 2014. 

Foram avaliadas as variedades Milagrosa, Paraguai, Maragogipe, IAC 576-3, 
Saracura, Amarela Viçosa, IAC Guaxupé, Manteiga, Aipim Furadinho, Calombo, BRS 
Dourada, Rosa, Manteigão, Pão da China, BRS Gema de Ovo, Colombo, BRS Eucalipto, 
Cacau Branca, BRS Rosada. Todos estes materiais foram provenientes do Campo de 
Multiplicação de Aipins, da Coleção de Germoplasma de Mandioca da UESB. 

O solo foi arado, gradeado e, em seguida, foram abertos sulcos com profundidade de 
10 cm. Utilizou-se manivas de aproximadamente 20 cm de comprimento e 2 a 3 cm de 
diâmetro. O espaçamento adotado foi de 1,0 m entre linhas e 0,60 m entre plantas. O plantio 
foi efetuado em abril de 2013. 

Após 12 meses de após plantio, foram avaliadas  a) Textura, determinada com auxílio 
de texturômetro TR, modelo WA68, Italy. Fazendo-se três medições por raiz tuberosa, na 
região equatorial; b) Tempo de cozimento, segundo método de Pereira et al. (1985); c) 
Descascamento: as raízes foram classificadas em 1) Descascamento fácil: a casca se solta 
facilmente e uniforme quando puxada com a mão, sendo retirada inteira, sem deixar pedaços 
aderidos a polpa, ou estes sendo encontrados em pequena proporção; 2) Descascamento 
mediano: a casca se solta com alguma dificuldade, quando puxada com a mão, notando-se a 
presença de maior quantidade de fragmentos que permaneciam aderidos a polpa do que o 
descascamento difícil; e 3) Descascamento difícil: a casca é bastante aderida à polpa e quando 
puxada com a mão, quebra-se em pequenos pedaços que se destacam, ficando a grande parte 
da mesma aderida à polpa; d) Classificação da massa – segundo metodologia proposta por 
Pereira et al. (1985). Três pedaços de mandioca cozida foram amassados energicamente com 
o garfo, durante 30 vezes consecutivas. Após isso, a massa foi sujeitada a 30 amassamentos 
sob pressão dos dedos contra a mão, e ainda na palma da mão foi moldado um biscoito. 
Posteriormente, foi examinado para a classificação, dando-se nota correspondente ao padrão 
de acordo com a Tabela 1. 
 
Tabela 1. Classificação da massa para avaliação de características culinárias de raízes de 
mandioca. Vitória da Conquista – BA, 2015. 

Padrão Nota Descrição da massa 
1 10 Não encaroçada, plástica e não pegajosa 
2 9 Pouco encaroçada, plástica e não pegajosa 
3 8 Não encaroçada, ligeiramente plástica e pouco pegajosa 
4 7 Não encaroçada, não plástica e não pegajosa 
5 6 Não encaroçada, não plástica e pegajosa 
6 5 Muito encaroçada, plástica e pegajosa 
7 4 Muito encaroçada, não plástica e pegajosa 

*Corresponde ao padrão, em ordem decrescente de qualidade.  
Os dados foram submetidos à análise de variância e, posteriormente, as médias de 

tratamentos foram agrupadas pelo procedimento proposto por Scott-Knott, a 5% de 
probabilidade.  

 
Resultados e Discussão 

 
Dentre as dezenove variedades estudadas as que apresentaram maior facilidade de 

descascamento foram Manteiga, Aipim Furadinho, BRS Dourada, Pão da China e Eucalipto. 
A variedade Saracura apresentou descascamento difícil, o que pode desvalorizar o produto 
(Tabela 2), na comercialização “in natura”.Segundo Oliveira et al. (2009), os consumidores 
de mandioca de mesa tem interesse em raízes que soltem a entrecasca com facilidade, o que 
reduz o tempo de preparo para o posterior cozimento. 
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O cozimento das raízes de mandioca variou entre 10 a 31 minutos. As variedades 
Milagrosa, Paraguai, IAC576-70, Amarela Viçosa, BRS Gema de Ovo e Cacau Branca 
apresentaram cozimento mais rápido. As variedades IAC Guaxupé e Calombo apresentaram 
os maiores tempo de cozimento (entre 30 e 31 minutos), sendo classificadas como de 
cozimento ruim (Tabela 2). 

O tempo médio de cozimento obtido neste trabalho foi inferior aqueles relatados por 
Mezzetteet al. (2009), Borges et al. (2002),  por Rimoldi et al. (2006) que encontraram 
valores de 43,8 minutos, 25,5 minutos, 25,8 minutos respectivamente. 

As variedades Milagrosa, Paraguai, IAC 576-70, Amarela Viçosa, IAC Guaxupé, 
BRS Gema de ovo, Colombo e Cacau Branca apresentaram menores valores de textura nas 
raízes cruas (Tabela 2). A textura pode ser considerada uma das principais características para 
o consumidor que adquire o produto “in natura”, mesmo sendo de menor importância para a 
indústria. Conforme Chitarra e Chitarra (2005), a textura dos vegetais pode variar de acordo 
com sua composição. 

Para Rogério e Leonel (2004), a textura é a soma das sensações cinestésicas derivadas 
da degustação de um alimento, englobando as sensações percebidas na cavidade oral, as 
propriedades mastigatórias, residuais e acústicas, ou ainda, é a reação do alimento frente à 
aplicação de força. 
 
Tabela 2. Descascamento, tempo de cozimento e padrão da massa de variedades de mandioca 
de mesa em Vitória da Conquista – BA, 2015. 

Variedades Descascamento 
Tempo de 

cozimento (min) 
Textura das raízes 

(N) 
Milagrosa Mediano 12,0 f 28,10 b 
Paraguai Mediano 11,0 f 28,60 b 
Maragogipe Mediano 19,0 e 31,13 a 
IAC 576-70 Mediano 14,0 f 22,66 b 
Saracura Difícil 15,0 e 35,02 a 
AmarelaViçosa Mediano 13,0 f 17,25 b 
IAC Guaxupé Mediano 30,0 a 22,35 b 
Manteiga Fácil 16,0 e 33,92 a 
AipimFuradinho Fácil 21,0 d 37,05 a 
Calombo Mediano 31,0 a 31,71 a 
BRS Dourada Fácil 15,0 e 31,81 a 
Rosa Mediano 24,0 c 33,93 a 
Manteigão Mediano 26,0 b 30,34 a 
Pão da China Fácil 20,0 d 36,43 a 
BRS Gema de Ovo Mediano 13,0 f 25,38 b 
Colombo Mediano 13,0 f 20,61 b 
Eucalipto Fácil 16,0 e 34,51 a 
CacauBranca Mediano 10,0 f 26,54 b 
BRS Rosada Mediano 24,0 c 37,44 a 

1Classificação da massa (Tabela 2), segundo a metodologia descrita por Pereira e outros 
(1985). 
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott à 5 
% de probabilidade. 
 

Conclusão 
          As variedades Manteiga, BRS Dourada e Eucalipto apresentaram características 

desejáveis para consumo humano na forma de raízes frescas. 
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Temática: Processamento e agroindústria 
 

Resumo  
A mandioca é uma espécie de grande importância para a sobrevivência de muitas 
comunidades da Baixada Cuiabana. Os agricultores dessa região têm como característica 
marcante o manejo sem aporte de insumos externos e uso da força de trabalho familiar. O 
objetivo desse trabalho foi realizar um levantamento socioeconômico de agricultores 
familiares nas comunidades tradicionais dos municípios de Cuiabá, Jangada e Poconé, região 
da Baixada Cuiabana, MT. As informações foram obtidas através da aplicação de 
questionários em seis comunidades, com enfoque na vida social e atividades econômicas dos 
agricultores. Os resultados revelaram que as comunidades que são organizadas quanto ao 
esquema de trabalho em mutirão, e que vendem diretamente aos mercados, sem 
atravessadores, têm na atividade sua grande fonte de renda. O envelhecimento da população 
rural e a falta de substituição da força de trabalho fez com que a atividade ficasse estagnada, e 
coloca em risco a perda dos acessos que ainda são mantidos pelos mais velhos.  
Palavras Chave: Farinha; Subsistência; Variedades 

Introdução 
A mandioca é uma das principais culturas no contexto da agricultura familiar, além 

do papel socioeconômico relevante que possui. É uma planta rústica cultivada de norte a sul, 
que evoluiu junto com o povo brasileiro, tendo grande importância cultural (Fialho et al., 
2009).  

Cultivada em todas as regiões do país, a mandioca tem papel importante na 
alimentação humana e animal, na geração de emprego e renda, especialmente para pequenos e 
médios produtores, além disso, segundo Otsubo & Lorenzi (2004). A região conhecida como 
Baixada Cuiabana, ao Norte do Pantanal matogrossense, é uma das poucas regiões que ainda 
mantém as antigas características de comunidades de agricultores de subsistência, que 
ocupam secularmente área de sesmarias e apresentam comunidades tradicionais de pequenos 
agricultores que mantém expressiva diversidade de mandioca, visto o MT ser um dos centros 
de origem da espécie. Os cultivos da mandioca nas comunidades tradicionais estão 
intimamente relacionados à produção de farinha, e a comercialização deste produto é 
significante para a economia local e regional, abastecendo os mercados das cidades da 
baixada cuiabana.  

Porém, ao longo dos anos houve um nítido refluxo da importância econômica da 
fabricação da farinha de mandioca nessas comunidades. Atualmente, existem diversas 
farinheiras do estado que estão paradas ou operando com capacidade ociosa. As 
consequências disso é que coloca em risco de perda as variedades crioulas, pois assim como o 
“sucesso” da atividade influencia favoravelmente na conservação da diversidade desse 
tubérculo, o abandono da atividade traz consequências diretas sobre o tipo de variedades a ser 
selecionado pelo agricultor para o cultivo; pois sem a produção da farinha de mandioca, a 
tendência é que se abandonem a produção de mandioca. 

Sendo assim o presente trabalho teve por objetivo fazer o diagnóstico do perfil 
socioeconômico dessas comunidades, assim como avaliar a produtividade de mandioca obtida 
por agricultores familiares em comunidades tradicionais de Cuiabá, Jangada e Poconé. 
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 Material e Métodos 
Foram selecionados três municípios da Baixada Cuiabana para este estudo: Cuiabá - 

comunidade Rio dos Couros; Poconé - comunidade São Benedito; e Jangada - comunidades 
Quilombo, Mutum, Ribeirão das Pedras Acima e Vaquejador.  

A pesquisa foi autorizada pelos informantes e estes aderiram ao termo de livre 
esclarecimento em uma reunião realizada com todos os produtores locais. Na entrevista 
utilizou-se um formulário semiestruturado, com perguntas abertas e fechadas. As entrevistas 
foram realizadas no local de cultivo, anotando-se às características do sistema de produção 
(cultivo, manejo do solo, mão de obra, produtividade, custos e dificuldades encontradas nas 
atividades), tipos de variedades e diversos usos (farinha venda e/ou consumo).  

Resultados e Discussão 
Aspectos sociais- O gênero masculino foi predominante em relação ao feminino nas 

atividades agrícolas. O ensino fundamental está presente em todas as comunidades, mas a 
ausência do ensino médio obriga o deslocamento de estudantes para a sede dos municípios. 
Em média 64,80 % dos agricultores possuem o ensino fundamental incompleto. O segundo 
grau foi concluído por 16,80 %, sendo que 4 % possuem o 2° grau incompleto. Quanto ao 
nível superior, 5% dos entrevistados possuem tal escolaridade (Tabela 1). 
 
TABELA 1. Escolaridade dos agricultores familiares na região da Baixada Cuiabana- MT em 
2014. 
Municíp
ios 

Escolarid
ade 

Ensino 
Fundamental 

Segundo Grau Terceiro Grau  

Não 
escolariza
do (%) 

Incompl
eto 
(%) 

Compl
eto 
(%) 

Compl
eto 
(%) 

Incompl
eto 
(%) 

Compl
eto 
(%)  

Incompl
eto 
(%) 

Tot
al 

Cuiabá 27,27 63,64 0,00 0,00 9,09 0,00 0,00 100 
Jangada 5,56 62,22 2,22 20,00 2,22 7,78 0,00 100 
Poconé 0,00 75,00 0,00 12,50 8,33 0,00 4,17 100 
Total 
geral 

6,40 64,80 1,60 16,80 4,00 5,60 0,80 100 

 
A bolsa família é o programa de maior abrangência na região. 
Aspectos econômicos. De modo geral, 5,81 % dos agricultores tem na cultura da 

mandioca única fonte de renda. Mas para cada local, há variações nessa dependência. A 
comunidade de Poconé, a São Benedito, é a mais dependente da atividade, 21,74 % dos 
agricultores. A aposentadoria foi identificada como a segunda fonte de renda ( 38,46) % dos 
agricultores em geral, como complemento de renda aparece a aposentadoria e a bolsa família 
(Figura 1).  
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FIG. 1. Fontes de renda dos agricultores familiares na região da Baixada Cuiabana, 

MT, 2014. 
 
Nas comunidades, 87,50 % estão satisfeitos em cultivar a mandioca. O uso da mão de 

obra familiar é uma característica comum dos agricultores havendo contratação de mão-de-
obra complementar para 45,54% dos agricultores, especialmente para o processamento de 
farinha de mandioca A farinha é comercializada por 73,80 % dos agricultores do Baixada 
Cuiabana, e somente 11,90 % dos agricultores comercializam a mandioca em raiz.  Quanto à 
comercialização, de modo geral 22,06% vendem a produção da farinha direto aos mercados. 
Porém, em Jangada é predominante a presença de atravessadores, em 54,41 % dos 
agricultores usam esse meio para venderam sua produção.  

Mais de 70 % dos agricultores dizem não receber acompanhamento técnico para o 
cultivo da mandioca, sendo a Empaer a instituição mais citada, nos casos de haver assistência. 

Aspecto Fundiário, Estrutural e Organizacional- A maioria dos lotes dos 
agricultores foram herdados da família, sendo que a compra ocorreu em alguns casos de 
Jangada e Cuiabá. Em Poconé, os agricultores não possuem  título da propriedade, pois as 
terras pertencem à associação, , intitulada como remanescente de quilombo A água encanada 
está em todos os domicílios entrevistados, e a energia elétrica em 98,40% e o ônibus é o 
transporte mais utilizado para o deslocamento das pessoas  até o município. 

Farinheiras estão presentes em todas as comunidades, sendo a das comunidades São 
Benedito de Poconé a que possui melhor estrutura, com prensa, forno rotativo, empacotadora 
eletrônica. Nos outros locais, as casas das farinhas são bem rústicas. O nível de 
associativismo dos agricultores familiares da Baixada Cuiabana tem dois extremos, na 
comunidade de Poconé, a São Benedito, 91,70% dos agricultores são associados, já em 
Jangada 94,38% dos entrevistados não o são.  Tal resultado está relacionado à tradição local 
da comunidade São Benedito, onde exclusivamente a subsistência das famílias vem da 
produção de farinha de mandioca. 

 
 

Conclusão 
Na Baixada Cuiabana a mandioca é cultivada em pequenas áreas e a farinha é o 

principal produto. Em muitas comunidades a farinha de mandioca ainda é a principal fonte de 
renda dos agricultores.  A estrutura disponível nas propriedades é deficitária afetando o 
processamento da raiz, a qualidade da farinha e a comercialização da produção. A farinha de 
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mandioca da Baixada Cuiabana possui mercado para alcançar maiores índices de produção, 
principalmente pela tradição e aceitação dos consumidores, mas é preciso intervenção para 
apoio na questão social de manutenção da mão de obra, incentivo na produção e estruturação 
das farinheiras, e na comercialização, para que essa atividade não fique comprometida. 
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